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آليات ومسببات القوة والسلطة للنوع الجتماعي داخل السرة الفلسطينية 

ملخص

 شكلت هذه الدراسة محاولة لفهم الليات والعوامل المرتبطة بالواقع الجتماعي والقتصادي والسياسسسي

 وكيسسف وتقسيم العمل المنزلسسيعملية اتخاذ القرار وإدارة المصادر ، ارتباطا بوالثقافي للسرة المعيشية

 في هذه العلقات، بين الرجال والنسسساءتجتمع عوامل ورؤى وتغيب أخرى في منح سلطة أو قوة تؤثر 

 داخل السرة. كما حاولت الدراسة إعادة قراءة السرة المعيشية الفلسطينية من وجهسسة نظسسر الرجسسال

والنساء داخلها بعيدا على الطر والنظريات المختلفة. 

 بينت الدراسة أن المشاركة القتصادية للنساء في العمل خارج المنزل (العمل المسسأجور) زاد مسسن قسسوة

 النساء في إدارة وتوزيع المصادر التي تملكها السرة باعتبارها مساهما رئيسيا في دخل السسسرة، كمسسا

 عملت مشاركتها القتصادية على رفع قوتها التفاوضية ومشاركتها في عملية اتخاذ القرار داخل السرة،

 بينما لم تعمل على إعادة توزيع العباء المنزلية على باقي أفراد السرة، وإن مشاركة المرأة القتصادية

 أضاف عليها أعباء إضافية، حيث تضاعف عمل المرأة في المنزل وخارجه، وهذه المشاركة للمرأة لسسم

تجعل الزوج يشارك في الدور النجابي بشكل رئيسي.

 ةدورا مساعدأ لعبت بعض العواملومع غياب المساهمة القتصادية للنساء ربات البيوت (غير العاملت) 

  في قوتهن على المشاركة في عملية اتخاذ القرار والمسسساهمة فسسي إدارة المصسسادرلدى بعض النساء،

مثل ملكية بعض النساء ومراحلهن العمرية (كبار العمر). وتوزيعها، 

 دعمت عوامل إضافية أخرى النساء سواء كن عاملت أم غير عاملت، ومن مصادر الدعم هذه رؤيسسة

 النساء لقيمهن وذواتهن وقيمة المصادر المختلفة (سواء المادية أو المعنوية). وتعزز قوتها بعوامل أخرى

 مثل المواقف لدى الرجال داخل السرة، والدعم المعنوي الخارجي مسسن العائلسسة، أو مسسن المشسساركة
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 السياسية. كما شكلت العلقة العاطفية والحب بين الزواج لمختلف النساء عامل داعما في تحقيق توازن

 معين في العلقات والدوار وعملية اتخاذ القرار. كما تعززت قوة بعض النسسساء مسسن خلل المنطسسق

والموقف الذي يتم التفاوض عليه بين أفراد السرة. 

 كما بينت ثنايا الدراسة فيما يتعلق بعملية القرار أن نوع القضية المتعلق بها اتخاذ القسسرار أو القسسرارات

 الصراعية داخل السر لم يكن له تأثير مباشر بقدر ماهية العلقة والديناميكيات بين الزوجين. وقد كانت

النساء أكثر إقرارا بالمشاكل والتحديات التي واجهت الزوجين داخل السرة، مقارنة بالرجال. 

 النسسساء يناضسسلن ويسسساومن ويقسساومنأن  و،الرجال ل يتنازلون بسهولةكما أشارت نتائج الدراسة أن 

 وكن أكثر اسسستعدادا للتنسسازل والتضسسحيةويفاوضن ويخضن الصراع من أجل الحصول على الحقوق 

 ويتبع الرجال سياسة السلطة في الساس بإدارة الصراع داخل واليثار من أجل المصلحة العامة للسرة.

  يرتبط بسسالقوةاللتوازن واللمساواة بين الرجل والمرأة داخل السرةالسرة.  وبالتالي تؤكد الدراسة أن 

 والسلطة والتي تكون غير ثابتة ومرنة وتحدد من خلل المسسساومة والسسديناميكيات المختلفسسة وحسسسب

 المصادر المتوفرة للفراد (وتكون هذه المصادر مادية أو معنوية).

 

Gender Related Power & Authority in the Palestinian Household

Mechanisms & Causes
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Abstract

This study is an attempt to understand the determinants of the social, political, 

cultural, and economical reality of the Palestinians' household in relation to 

decision making, household resources management, as well as the division of 

household duties and responsibilities. Other interrelated elements which can 

influence the authority and power relationship between the man & the women 

within a household are also analyzed.   By aiming to explain the internal dynamics 

of Palestinian households from the perspective of it’s members; male and female, 

the study raises new issues for the dominant theoretical frameworks on gender and 

the household.

This study shows that the economic contribution of women within the labor 

market positively influenced on their control over resources management and 

distribution within the household. In these circumstances, women were more 

likely to become partners in decision-making and developed their negotiating 

skills, enabling them to actively participate in making decisions regarding 

resources in the household.  In spite of the fact that the women work outside 

homes, their roles and in-home responsibilities remained the same and no 

adjustments to the division of labor within the household was evident.   Women 

continued to be in charge of all household duties, in addition to their work outside 

the home, meaning that they had the burden of a double shift. Men on the other 

hand benefited from the economic contribution of their partners, but did not 

assume a greater role in household tasks or responsibilities.  

For women outside the labor market (housewives), it was clear that other factors 

contributed in empowering them, such as, age and/or ownership of real estate and 

other forms of capital. For both working and non-working women other material 

and non-material resources contributed to their empowerment. These included: 

active participation in civic and political groups; self-confidence and high self 

esteem; and support from children and the extended family. In some cases, where 

support is provided to the women by her spouse, and the initial terms of the 

3



relationships are well established and based on love and intimacy, the woman’s 

position and her ability to make decisions is enhanced.

The particular issue being discussed, as well as the use of logical argument in 

negotiating, often increases the woman’s power of decision-making and gains 

them support.   This study found that the dynamics of the relationship between 

partners in the household environment is often the determining factor when 

resolving a conflict or making a decision on a specific issue.

On one hand this study showed that men do not easily concede, and often use their 

authority to manage conflict without making any compromise.  On the other hand, 

women are ready to negotiate, bargain, resist, and fight for their rights, but also 

are more willing to make compromises, sacrifice, and behave altruistically in the 

best interest of the household; also they are able to acknowledge and admit 

conflict and challenges within the household more than men.

As a conclusion, this study confirms that inequality and unbalance between men 

and women in the household is the result of correlation between power and 

authority which is however, elastic and flexible. It is also determined by other 

factors such as household dynamics, bargaining skills, and by the individual’s 

material and non-material resources.
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مقدمة:

 تحدث بعض علماء الجتماع العرب حول العائلة، بصفتها نواة للتنظيم الجتمححاعي، وتشححكيلها وحححدة

 اجتماعية وإنتاجية. واعتبرت السرة حجر الساس في المجتمعات العربية فهي المؤسسححة الجتماعيححة

 الرئيسية التي يرث من خللها الفراد والمجموعات قيمهم الدينية وطبقاتهم الجتماعية وهويتهم الثقافية.

 وتشكل السرة وحدة اقتصادية واجتماعية، لن أفرادها يتعاونون جميعا بغية تأمين استمراريتها وتحسين

 ). كما اصطلح بعض علماء الجتماع العرب على العائلة العربيححة2004مكانتها في المجتمع (بركات، 

 مفهوم العائلية البطريركية (البوية)، التي تنزع نحو الزواج بين القارب وتشجع تعدد الزوجات، وتعزز

 مكانة وسلطة الرجل "الب" على باقي أفراد السرة حيث تبنى العلقححات داخلهححا مححن خلل التمييححز

).1987واللمساواة على أساس العمر والجنس (شرابي، 

  فيلنظام السري والعلقات داخلهاالنظريات لعلماء الجتماع العرب حول  جانبا منهذه المقدمة تعرض 

 إن اختلفححت فححي الوصححفالنظريات الجتماعية والنظريات القتصادية، وفمنها ، سياق السرة العربية

 تنوعت وتطورتكما تبين الدبيات المختلفة - . وفي السياق التاريخي - فيما بينها التفصيلي فهناك اتفاق

 العلقات وتبدلت الدوار داخل السر مع تطور وتغير وظائفها، وطرأت تغيرات يصفها البعض بالبنيوية

 . ومع أهمية هذه النظريات إل أنها وصفت بالقصور في سححياق(ومنها السرة الفلسطينية)داخل السرة 

 للنظريات القتصادية والجتماعيححةتحليلها للعلقات داخل السرة، ومن أبرز التوجهات النظرية الناقدة 

 المعيشححيةهذا المفهححوم بتوسححع للسححرة وينظر الفكر النسوي الجديد "النوع الجتماعي"، حيث يناقش 

 ، حيث ركز هذا المفهوم علحى معرفحة وتحليحل اختلفوالعلقات المتداخلة بين المرأة والرجل داخلها

 العلقات بين الجنسين وتحليل أسباب عدم التوازن واللمساواة داخل المؤسسححات المختلفححة (السححرة،

 السوق، المجتمع المحلي، الدولة). حيث بزغ هذا التوجه كفكر جديد يناقش بعمق تفكيكي للسححرة، مححع

 أهمية التوضيح أن الفكر النسوي ارتكز على تطوير رؤيته ومفححاهيمه علححى النظريححات الجتماعيححة

.  والقتصادية السابقة كما سيوضح لحقا
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 والدوار والمسحؤوليات داخححل السحرةوفيما يتعلق بفهم وتحليل آليات إدارة المصادر واتخاذ القحرار 

 والعوامل المؤثرة داخل السر المعيشية شكل مفهوم النوع الجتمححاعي إطححارا تحليليححا رئيسححيا لفهححم

 التداخلت المختلفة المرتبطة بهذه الجوانب، حيث تكمن هذه الهمية في مفهوم النوع الجتماعي والفكححر

 المساهمة في خلق إطار مترابط يساهم فححي معرفححة الليححاتو لقضايا النساء بتفهمه وتحسسهالنسوي 

 والعوامل بأبعادها المختلفة، التي تؤثر في عملية اللتوازن واللمساواة بين الرجل والمرأة داخل السرة.

  ل تزال هناك فجوة في الدراسات النوعية المرتبطة بعملية اتخاذ القححرارعلى صعيد السرة الفلسطينية،

 الدراسات الكمية على صعيد السرة الفلسطينية، إل أن هذه الدراسححاتبعض  توفر معوإدارة المصادر، 

 ل تزال محدودة في المؤشرات والقضايا المطروحة، كما أن بعض المؤشرات المبحوثة تم تحليله بسياق

 داخل السرة القائمححةعلقات ال دون التمحيص في  (كوحدة واحدة)التعامل التقليدي مع السرة المعيشية

.  1على النوع الجتماعي

  على استراتيجيات ومنهجيححات مرتبطححةوتقسيم العمل المنزليتقوم عملية اتخاذ القرار وإدارة المصادر 

  حيث تجتمع عوامل ورؤى وتغيححب.بالواقع الجتماعي والقتصادي والسياسي والثقافي للسرة المعيشية

 أخرى في منح سلطة أو قوة تؤثر في متخذ القرار وكيف يتم اتخاذ القرار؟ ومن هو المتحكححم بمصحادر

  الليات والستراتيجيات التي يتم - بناء عليها - توزيع المصحادرإلى ؟ ومن الهمية أيضا النظرالسرة

 ، كما يرتبط بالسياق ذاته عملية الدوار والمسححؤوليات المختلفححةوخصخصتها لهذه الموارد والمصادر

وكيفية توزيعها داخل السرة، التي تكون أيضا على علقة بعملية اتخاذ القرار وتوزيع المصادر.

 التي يتم فيها اتخاذ القرار داخل السر المعيشية، وكيفيححةوالعملية  عدة أطر نظرية تفسر الليات برزت

 حيث ناقشت هذه،  وتوزيع الدوار والمسؤوليات داخل السرة المصادر التي تمتلكها السربإدارةالتحكم 

 والكيفية التي يتم اتخاذ القرار بها مححا،  العوامل التي تساهم في قوة أطراف داخل السرة المعيشيةالطر

.2002 من أهم الدراسات والمسوحات تلك التي قام بها معهد دراسات المرأة/جامعة بيرزيت،  .1
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القتصادية النظريات  فطرحت  بالمصادر:  التحكم  (يؤدي   Becker,1981 (السرةأن يسود    علقاتها 

 مبنية على الغيرية في اتخاذ القرار ومفهوم الدكتاتور الصالح الذي يقححوم بتوزيححع المصححادر واتخححاذ

(وهناك النظريات القتصادية الجتماعيححة  القرارات المختلفة بناء على أفضليات ومصالح السرة ككل.

Sen,1990 ( النظر إلى توجهات هذه الحيث شكلت التحليل من خلل    الفروقات وعدمنقلة نوعية في 

 المساواة داخل السرة وأثرها الدائم في محاولة التعاون من اجل الحفاظ على مصالح السححرة. وأخيححرا

,Kabeer من خلل مفهوم النوع الجتماعي (شكلت النظريات النسوية    وغيرها) إطارا أكححثر1994 

  والتحكم بالمصادر، ومفهوم الرتباطات في العلقات داخححلفي تحليل عملية اتخاذ القرارشمولية بتعمقه 

 ، وماهية العوامل التي تساهم في قوة النساء باتجاه خلق الصراع والتعاون والمساومة والغيريةالسرة من

التوازن والمساواة داخل السرة. 

  إل أن النظريات،بقيت التوجهات النظرية الجتماعية والقتصادية قاصرة في تقديم تصور تحليلي شامل

 النسوية كانت القادرة على وضع أسس مركزية في فهم هذه العلقات، لشمولية المفاهيم التي طرحتها. في

 هذا الطار يبقى السؤال الساسي ضمن أي ظروف وقواعد يتم اتخاذ القرار؟ وما هي العوامححل الححتي

 تساهم في قوة فرد معين داخل السرة ويكون المقّرر الرئيسي في عمل واستراتيجيات وتوزيححع الدوار

  البعاد والمكانيات التي تساهم في منح القححوة والسححلطة؟ وكيححفوالمسؤوليات داخل السرة؟ وما هي

 ة، وإعححادة تقسححيم العمححل المنزلححييعرف الفراد داخل السر أدوارهم وبنيتهم الجتماعية القتصادي

والتصرف بإدارة مصادر السرة؟

أهداف هذه الدراسة

 ومن السباب الرئيسية لهذه الدراسة: غياب الدراسات المحلية الفلسطينية التي تناولت بعمححق العلقححات

 داخل السرة الفلسطينية في سياق النوع الجتماعي، والسبب الرئيسي الخر هو إعادة التعريف للسححرة

 الرجححالالمعيشية الفلسطينية والدوار وعملية توزيع المصادر وعملية اتخاذ القرار من وجهححة نظححر 

 داخل السرة المعيشية. والنساء
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 ويبقى السؤال الرئيس للدراسة على أي استراتيجيات وقواعد تتم عملية اتخاذ القرار؟ وما هي العوامححل

 المفتوحححة أمححاموالفححرص المؤثرة في قوة النساء أو غيابها داخل السرة المعيشية؟ وما هي الخيارات 

 الرجال والنساء ويتم استخدامها؟ وكيف يتم تقسيم الدوار وتوزيع المصادر في هذا السياق؟ وهل حصول

المرأة على حقوقها داخل السرة يخرجها من الهيمنة في الطار الخاص إلى الحرية في الطار العام؟

 ماهّيححة المصححادرتحاول الدراسة تفسير عدة قضايا مرتبطة بالسؤال الرئيسححي مثححل من هذا المنطلق 

  مشاركة المححرأةهلعبي ما الدور الذيالمتوفرة للنساء التي تشكل قوة أساسية لهن وتشكل مصادر دعم، و

 الدعم العائلي للنساء دورا أساسححيا كحححام وضححامن لهححّنهل يشكل القتصادية في الجانب النتاجي؟ و

 المؤثرلمستوى التعليمي ؟ وهل لومنحهّن قوة داخل أسرهن للتفاوض والمساومة والصراع على حقوقهن

  وهل يلعب وجود أولد لدى السرة دورا ايجابيا أم سلبيا على قوة دور؟(الدخل)بوضع النساء الوظيفي 

 النساء داخل السر؟ وكيف تساهم العوامل السابقة في تعزيز مكانة النساء داخل السر؟ وهل تلعب هححذه

 المكانيات وغيرها دورا في الوصول إلى الستقللية وقوة اكبر في عملية اتخاذ القرار وعمليححات إدارة

 المصادر وتعزز المشاركة داخل السرة في سياق المساواة والعدالة، وفي ظل غياب عوامححل رئيسححية

 مساندة لدى بعض النساء "مثل العمل" ما هي العوامل الكثر قوة والتي تساهم في التخلص من الهيمنححة

 والنتقال نحو الشراكة السرية؟ وهل تلعب العوامل المرتبطة بالجانب المعنوي واليححديولوجي داخححل

 وماهية هذه العوامل بتفاصيلها؟السر أيضا دورا مهما للنساء وخاصة غير العاملت؟

أقسام الدراسة

 نظري للقضايا المرتبطة بسؤال البحث، وسيركز هححذاال الجانب الول في جزئه الول يستعرض الفصل

 سواء النظريات القتصادية أو الجتماعية أو النسححوية، حيححث المختلفة ةالنظريالفصل على التوجهات 

 ها بزوايا عمليححة اتخححاذلعلقات داخل والسرة المعيشيةستجمل هذه المراجعة توجهات النظريات لكيان ا

 التي ينظر مححن خللهحاكيفية ال، والقرار وتوزيع المصادر والمسؤوليات والدوار المختلفة داخل السرة
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 وإدارة المصححادرالطار العام لعملية اتخاذ القححرار وتوجهات الإلى كيان السرة المعيشية وتأثيرها في 

داخل "السرة المعيشية". 

 المستخدم في الدراسة، وما هي فيناقش منهجية البحث "البحث الكيفي" الفصل الول من الجزء الثانيأما 

 للحالت الدراسية وخصائصها، كما سيتطرق هذا الجزء إلى آليات الليات التي تمت في سياقها المقابلت

لشكاليات التي رافقت عملية البحث.ل وسيتم التطرق أيضا، التحليل وطرق تفريغ البيانات الكيفية

 وما هي العوامححل الححتيللكيفية التي تدار بها مصادر السرة الفصل الثاني من الدراسة تحليًل ويناقش 

 تساهم أو تتبلور في عملية الصرف وتحديد الولويات، وما هي النماط التي تتححم فيهححا إدارة الححدخول

 للسرة - إذا كان هناك أكثر من مساهم فيها - كما سيناقش هذا الفصل العوامل التي تساهم فححي الدارة

المشتركة للمصادر أو العوامل التي تعزز التحكم الفردي في إدارة وتوزيع المصادر.

  من الدراسة بنية السرة الفلسطينية وطبيعة العلقات العامححة بيححن الرجححالبينما يتناول الفصل الثالث

 والنساء في ضوء تقسيم الدوار في العمل المنزلي والعمل خارج المنزل من وجهة نظر النساء والرجال

 داخل السرة، كما سيتم التطرق في هذا الفصل إلى استخدام الوقت وكيفية قضائه للرجال والنساء داخحل

المنزل، وعلى عاتق من تقع المسؤوليات الرئيسية داخل السرة.

 أما الفصل الرابع والخير فيناقش عملية اتخاذ القرار داخل السرة على مستويات مختلفة سواء القرارات

 على المستوى الشخصي، أو المرتبطة بالبناء، أو القرارات الستراتيجية المتعلقة بالسرة ككححل، كمححا

 تسهم فححيوما هي العوامل التي  سيتناول هذا الفصل الشكاليات المرتبطة بحسم الخلفات داخل السر،

. ومتى تظهر هذه العوامل ومتى تغيب والرجال داخل السرةقوة النساء

 رئيسححية ارتباطححا بتسححاؤلت الدراسححةال والنتائجاستخلصات ال نهاية البحث مجموعة منبينما تشكل 

. للدراسةالمركزية، والنتائج النهائية 
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الفصل الول: الطار النظري والمنهجي

  : الطار النظري للبحث  الجزء الول

مدخل عام 

  أن التحديات التي تواجه النساء تتم على أربعة مستويات في الطارين الخححاصالنسوياتطرحت بعض 

 المؤسسات المجتمعيةوضعية النساء داخل  حيث تؤثر وتتأثر داخل المؤسسات المجتمعية المختلفة،والعام 

  تم الحديث عن أربعححةبالعوامل المختلفة نتيجة المتدادات المتعلقة بعلقات النوع من السرة إلى الدولة.

 مستويات: السرة، والمجتمع المحلي، والسوق، والدولة، وهناك أبعاد مختلفة متعلقححة ومرتبطححة بهححذه

 المستويات كالبعد القانوني والداري واليديولوجي، حيث توضح العلقات داخل السرة ارتباطا بالمجتمع

  أكثر منهالمحلي والسوق والدولة، ويفسر هذا في سياق أن السرة وحدودها ترتبطان بالنسيج "العلقاتي"

 مفهوما يرتبط بالبناء المادي، فالعلقات تمتد إلى خارج السرة إلى الحي إلى المجتمع المحلي ثم السوق

 ).)Agarwal, 1997والدولة 

التوجهات النظرية المتعلقة باتخاذ القرار وإدارة المصادر على مستوى السرة المعيشية

 تظهر الطر النظرية في طياتها تعريفات مختلفة للسرة المعيشية، حيث يحدد كححل تعريححف الفكححار

 الساسية لتحليل ونقاش العلقات داخل السرة المعيشية، لن التعريف والكيفية اللذين ُينظر إلححى كيححان

 وإدارةالسرة المعيشية من خللهما سيبنيان القاعدة الرئيسية وتوجهات الطار العام لعملية اتخاذ القرار 

 داخل السرة المعيشية وآليات التفاعل فيما يتعلق بقضايا النوع الجتماعي. وضمن هذا حححاولالمصادر 

 ، وإدارة المصححادركل إطار النظر لعلقات النوع من خلل تحليل العملية التي يتم فيها اتخححاذ القححرار

 وركزت هذه الطر النظرية على الوضع العام للسرة وعلقات النوع وتحليل هذه العلقات كعملية تتححم

. داخل السرة المعيشية

 حيث سيتم في هذا الجزء تناول ثلثة أطر نظرية رئيسية تتم الستفادة منها في الجابة على فرضححيات

من هذه النظريات: وتساؤلت الدراسة، 
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)New household Economic modelالنظريات القتصادية) .1

 لتحليححل تعتبر هذه النظريات بالساس نقاش القتصاديين التقليديين والماركسيين الجدد كمحاولت أولية 

 . وقد اعتمد التحليل بالسححاس علححى مفهححومي الوحححدةضمن المسار العام للقتصادالسرة المعيشية 

 والمشترك (كميزة مركزية للسرة المعيشية)، وهذه التوجهات تعاملت مع السرة المعيشية والفححرد فححي

 )، فالهتمام بالفرد هو نفسه الهتمامUnitary: Household act as oneالطار العام كوحدة واحدة (

 بالسرة فأفراد السرة كافة يعملون من أجل هدف واحد، وأن أي قرار يتم يكححون فححي سححياق هححدفه

.Wolf, 1997الستراتيجية الموحدة للسرة، وينعكس هذا على سلوك الفراد واهتماماتهم ( ( 

 اعتبرت السرة المعيشية لدى هؤلء المنظرين وحدة للستهلك والنتاج، ومن رّواد هذا التوجه بالساس

 ). وكانت هذه خطوة بحثية مهمة على صعيد إدخال السرة المعيشية إلى المسارBecker, 1981بكير (

 القتصادي العام، حيث حدث تطور مهم مقارنة بالمفاهيم السابقة التقليدية، والححتي كححانت سححائدة عنححد

 . ومن أهم مفصححليات هححذاBosrupالماركسيين التقليديين أو النظرة التحديثية للتنمية التي انطلقت منها 

  وأن نفححع،التوجه (النظريات القتصادية) اعتبار السرة المعيشية وحدة للستهلك والنتاج والتوزيححع

 السرة يكون بالساس من خلل تنظيم السرة المعيشية لنشاطاتها في السوق والمنزل، لمواجهححة شححح

 المصادر، حيث تجمع السرة المنافع والخيححرات لتحقيححق أقصححى درجححات المنفعححة للسححرة ككححل

 )Pooling  incomeكذلك توزيع العوائد والفوائد أيضا على أساس التوصل إلى أقصححى المنفعححة ،( 

 - مححعالذي يسيطر على المصادر- علقة رب السرة هذا الطار النظري والرفاه للسرة، كما يصف 

 جعل البن إذا تعاون مع الب حصل على المصادر، ويقطع عنه المصادر والمخصصاتعلقة ت البناء

 حال عدم التعاون. يقوم أفراد السرة بتقديم مصالح السرة على المصالح الفردية والشخصية، حيححث إن

 )، من اجل المصلحة العامة للسرةAltruismالقرارات داخل السرة المعيشية تعتمد على مبدأ الغيرية (

 ككل. وهذا يعتمد بالساس على مبدأ المنطق القتصادي أو العقلنية القتصادية وأن كل ما يجري فححي

 السرة هو انعكاس لما يجري في السوق، وأن القرارات تتم في هذا السياق، وليس نتيجة علقححة القححوة
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 والسلطة بين الفراد في عملية اتخاذ القرار وتوزيع المصادر وكيفية إدارتها، وأن السرة بصفتها الغيرية

  كسعر النفع التبححادليهاقادرة على حل إشكاليات التخصيص والتوزيع بالرغم من المشكلت التي تواجه

 الفضليات المختلفة التي عبرت عن مشاركة تطوعية للفراد، والمساهم أكثر يحصل علححى حصححصو

 أكثر. فهذا الطار يفسر عملية اتخاذ القرار على أساس أن التوزيع عادل ومتساٍو بيححن أفححراد السححرة

المعيشية، وهذا ما شكل مفهوما جديدا عند أصحححاب هححذا الطححار، مفهححوم الححدكتاتور الصححالح  (

Benevolent  Dictatorلحل مشكلة الفضليات والتخصيص، وهذا بالساس لتفسير مبححدأ الجمححع ( 

 النفعي، وهذا بصفته غيري، عند اتخاذ أي قرار يأخذ بالعتبار كل أفضليات وخيارات الفححراد داخححل

).Kabeer,1994السرة بعين العتبار  (

  بتعامله مع السرة المعيشية كوحححدة واحححدة ولواجه هذا الطار انتقادات عدة تمركزت بشكل أساسي

 يأخذ بعين العتبار الختلفات بين الفراد وإمكانية الوصول إلى المصادر حسب العمر والجنححس، وأن

كل الفراد يشاركون باتخاذ القرار بشكل متساٍو، وليس بناء على القوة والسلطة المتوفرة للفراد.

 وبالنسبة للدكتاتور الصالح فهو ل يمثل دائما مصالح النساء أو حتى الفراد الخرين خصوصححا أنححه ل

 يعلم ويعمل بتفاصيل الحياة اليومية داخل السرة المعيشية. ول يفسر هذا الطار طبيعة وكيفية وآليححات

 اتخاذ القرار داخل السرة المعيشية إل ضمن السياقات التي طرحها وبشكل غيححر متعمححق ( الغيريححة،

 ,Wolfالدكتاتور العادل)، بل يفسر هذا الطار كل العمليات داخل السرة بسححياق اقتصححادي–مححادي( 

1997.Kabeer,1994.( 
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) Corporative model) النظريات القتصادية – الجتماعية.2

 من جذور اقتصادية مع محاولته دمج قضايا متعلقححة بالفروقححات وعححدمالنظري ينحدر هذا الطار 

 المساواة الجتماعية والقتصادية بين النساء والرجال، حيث من الصعب ملحظتها أو رؤيتها بمعزل

 عن بنى مفاهيمية وقواعد معلوماتية، فالعمليات النتاجية تتطلب نشاطات تتم داخل وخارج المنزل في

 بيححن الرجححلكل المجتمعات بغض النظر عن كون هذه المجتمعات تقليدية أو متطورة، فالعلقححات 

 ،والمرأة داخل السر تتأثر بكيف ينظر أو تتغير هذه النشاطات التي تساند وتدعم بعضححها البعححض

 وتحدد موقع كل من المرأة والرجل من خلل أنماط ونوعية النشاطات القائمة. وتحّسن وضع السرة

 يعتمد على مجموعة النشاطات النتاجية، ولكن التوصل إلى وضع اقتصادي مزدهر للسححرة يححؤثر

 على نمط العلقات وتقسيم العمل داخل السرة على أساس الجنس. وهذا يدخل في عملية ذات شقين:

 التعاون وهو تجميع كل ما هو متوفر لدى الفراد. والصراع وهو تقسيم المتوفر بينهم. ارتكز هححذا

 التوجه على تطوير مفاهيم جديدة وبلورة أسس جديدة للتحليل والنقاش، حيث يحلححل هححذا الطححار

 العلقات بين الفراد داخل السرة بدخولهم في علقات تعاون وتعاقد ضمني، يحححدد مححن خللهححا

 القوانين والقواعد المختلفة التي يتم من خللها بناء القرارات المختلفة على أساس التفححاوض، وهححذه

 المقدرة تتحدد من خلل عوامل مادية تتضمن العمل والجر في السوق والتمييز على أساس النححوع

 في السوق والملكية الشخصية، والدخارات والقوانين التي تحكم الححزواج والححثروة، وهححذا يشححكل

  وتخصححيص المصححادر،الظروف والمكانيات المتاحة التي تؤثر على التعاون وآليات اتخاذ القرار

  ).Threat point التي تؤثر على حيثيات القرارات المختلفة(،وتخلق القوة في إطار السرة المعيشية

 ويركز هذا الطار على أن الحل – دائما - ينبع في تشخيص المشكلة من خلل التفريق بين ما يراه

 الفراد وما يراه الخرون من مصالح،  ويتبنى هذا الطار تحليل العلقات داخل السرة وديناميححات

 اتخاذ القرار من خلل النظر إلى أن السلع يستهلكها الفرد وليس السرة، وأن الممتلكات يمتلكها كححل

 إن جححاز-فرد وليس السرة، هذا ما يدخل الطفال (صغار العمر)، ومعظم النساء بقيمححة الصححفر 
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  وان العوامل المؤثرة ترتبط بتقسيم العمل وتوزيع المصادر وأنماط الملكية وإمكانيات النتاج-التعبير

وتنظيم وترتيبات السوق. 

 تححمتويرفض هذا الطار مفهوم الدكتاتور الصالح، من زاوية أن عملية اتخاذ القرار وتوزيع الموارد 

 بناء على التفاوض وليس بناء على قرار السرة بالتوحد مع الدكتاتور الصححالح، وكححأن خيححارات

ومصالح الفراد تلتقي جميعها ومصالح َرب السرة (العادل والغيري). 

Amartya،1990ومن الرواد الرئيسيين لهذا الطار أمارتيا سن (  Senحيث قام سن بتحليححل ،(  

 العلقات بناء على الربط بين البعاد الشخصية والجتماعية، والقتصادية وبالتوزيع والتقسححيم فححي

  كذلك أن عملية اتخاذ القرار تتخطى التعحاون والصحراعSenالعمل داخل السرة المعيشية. ويعتقد 

 لتكون المشكلة الرئيسية في التفاوض، حيث يسعى الفراد في السرة المعيشية دائما إلى القفز علححى

 عقبة عدم التواصل وفقدان المكانيات للتعاون، لن التوصل إلى تعاون ُيحدد مححن خلل التفححاوض

  )، لنbreakdown positionوإبعاد احتمالية حصول انهيار أو انكسار داخل السرة المعيشية ( 

 الرجل والمرأة داخل السرة المعيشية يفضلن خيار التعححاون والتواصححل علححى خيححار الصححراع

 ) كأساس للتعاونIncome Pooling. ولم ينف سن مفهوم تجميع الدخول ()breakdown(والنهيار

  كما قام سن بالجابة على ماهية العوامل المؤثرة على قوة التفاوض داخل السححرةبين أفراد السرة.

  بالدوار داخححلمرتبطةالمعيشية، حيث طرح أن أكثر العوامل التي تؤثر على قوة المرأة التفاوضية 

 المنزل (تقسيم العمل وتوزيع المصادر)، وفي السوق من خلل ( أنماط الملكية وإمكانيححات النتححاج

 وتنظيم وترتيبات السوق). فحصول المرأة على عمل منتج خارج السحرة يزيححد الممتلكححات الححتي

 بحوزتها داخل السرة، وتحسن في وضعها التفاوضي ويعزز من حقوقها داخل المنزل ومححن وقححوة

 عملها في السوق، ورؤية أفضل لذاتها ووضعها ورفاهيتها، كل هذا يزيد من فاعليتها ويمنحها قححدرة

 أفضل على التفاوض، و يمنحها ذلك بصورة عملية فرصا أقوى في عملية اتخاذ القرار. كما يضيف

 هذا الطار مفهوم الشرعية في سياق العلقات داخل السرة والتوزيع للدخول والممتلكات والذي يحل
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  وهذا مرتبط بالترتيبات الجتماعية مع أن هذه الشرعية المكتسححبة،محل القوانين التي تضعها الدولة

 مفهوم المساهمات Senكما يطرح  إل أنها مشتركة بين أطراف التفاوض. ،تؤدي إلى عدم المساواة

 الفعلية والمساهمات المنظورة من خلل التفريق بين هذه المساهمات كما يراها الفراد والمسححاهمات

 الحقيقية من فكرة من يساهم بماذا في عملية النتاج، حيث تؤثر هذه المساهمات -كما يراها الفراد-

. على عملية التفاوض في صالح الفرد الذي يرى مساهمته بأهمية أكبر مقارنة بمساهمة الخرين

  نقلة نوعية في تحليل العلقات على أساس نححوعي (النححوعSenشكل هذا الطار من خلل مطوّره 

 الجتماعي) بتعزيزه عملية الربط بين البعاد الجتماعية والقتصادية وعمليححة توزيححع المصححادر

 وإدارتها وعملية اتخاذ القرار، وهذا ما أسس للربط بين البعاد الشخصية والجتماعية وعملية التقسيم

. والتوزيع في الدوار والمصادر

 ملزم بين الفراد داخل السرة، وأنهححمالمفروض والتعاقد  البفكرةكما واجه هذا الطار انتقادات متعلقة 

 (الفراد) متساوون في المقدرة على التفاوض وإمكانية تحسين التفاوض دائما باتجاه التعاون. لكن، ترى

  فححي التفححاوضSenالنظريات النسوية أن عدم التعاون كحل هو الذي يحدد النتيجة الفعلية، بينما يرى 

 نهاية للتعاون وليس الصراع والنهيار، لنه خيار غير مقبول داخل السرة المعيشية، فمحصلة أو نتيجة

 ُيخضع الرجل والمححرأة لنفححس قححوانين Sen التفاوض هي الفضل من خلل التعاون. كما أن إطار

  وهذا غير صحيح، نتيجة للتفاوت في الفرص والمصادر والمكانيات الجتماعية،التفاوض بنفس الشكل

. )Wolf, 1997.Kabeer,1994والقتصادية بين الرجال والنساء داخل السرة ( 

): Feminist and Gender Theory)  النظرية النسوية والنوع الجتماعي.3

مدخل

 ترتكز هذه النظرية في تحليلها لمفهوم النوع الجتماعي بارتباطه بشكل رئيسي على دراسة العلقات

 عوامل مختلفةب هذه العلقات تتأثرالمتداخلة ما بين الرجل والمرأة في سياق علقات النوع، حيث 
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 اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وبيئية عن طريق تأثيرها على قيمة العمل في الدوار النجابية

 ). كما ُعرف النوع2000والنتاجية والمجتمعية، التي يقوم بها كل من المرأة والرجل(يونيفم، 

 الجتماعي من قبل النسويات العربيات على أنه: اختلف الدوار (الحقوق، الواجبات، اللتزامات)

 والعلقات والمسؤوليات والصور ومكانة المرأة والرجل التي تم تحديدها اجتماعيا وثقافيا عبر التطور

). 1995التاريخي لمجتمع ما وكلها قابلة للتغيير" (كوثر، 

  في التحليل باعتبار أن السرة المعيشية ل تفكححر وغيرها-Kabeer -النسوياتبعض الباحثات  ترتكز

 ول تقرر، بل المقرر هو أحد أفرادها الذي يتمتع عادة بالقوة والسلطة لتنفيذ القححرارات الححتي يتخححذها،

 ويعمل على إدارة وتوزيع المصادر وتقسيم الدوار بناء على السلطة "القوة" التي يمتلكها، ولتفسير هححذه

 الظواهر يجب دراسة وتحليل السرة بتفكيك كل العناصر والقضايا المختلفة في سياقها. وبهححذا ينظححر

 للسرة المعيشية من خلل جانبين رئيسيين: المؤسساتي والقتصادي، حيث تتكون السرة المعيشية مححن

 مجموعة علقات يتم من خللها تنظيم النشاطات النجابية في داخل السرة أمححا اقتصححاديات السححرة

فتتضمن مجموعة من العلقات والقواعد والقوانين والممارسات التي تحكم باقي العلقححات النتاجيححة (

Kabeer,1994 .(

  للطر القتصادية وللتوجهات الجتماعية والقتصححادية -الححتيبرؤية نقدية  وغيرهاKabeer وتنطلق

 ولكححن لداخل السرة وبين أفرادهححا،  ةمطلوبحيث تعتبر وزميلتها أن فكرة التعاون ذكرت سابقا-، 

 نستطيع أن نفسر العتماد المتبادل داخل السرة على أنه تعاون، فعدم التعاون والتعاون كلهمححا تعححبير

 عن تفاعل أفراد السرة في سياق علقاتهم في آليات اتخاذ القرار وتوزيع المصادر والموارد والدوار،

  وأهم،وبالساس أطر عدم التعاون تحلل الختلف بين أفراد السرة في الفضليات والخيارات والذواق

 القرارات المختلفة المتعلقة بهم وبالسرة المعيشية بشكل عام. وبالساس هناك أطر تتوسط التعاون وعدم

  المساومة والصراع في اتخاذ القرار، والغيرية تقابلها النانية والدكتاتور الصححالح يقححابله:التعاون مثل

 ).Kabeer1994,Wolf,1997,Moser,1993دكتاتور ظالم. (
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 ومن خلل تناول النظرية النسوية والنوع الجتماعي والعلقات المتداخلة ما بين الرجل والمرأة داخححل

 السرة، نجد أن بعض الباحثات النسويات تطرقت إلى عدة مفاهيم جديدة، ارتأينا عرضها وتحليلها، وذلك

 لهمية تلك المفاهيم في تصنيف القضايا الرئيسية المؤثرة على العلقات السرة وسيتم الستفادة منها في

تحليل الدراسة بشكل عام، منها:    

المشاركة القتصادية والملكية للنساء أول: 

  إلى أن عمل النساء يقّوي من مركزهن وقدرتهن على التفاوض، وكلما زادت سححيطرةKabeerتخلص 

 النساء على عوائد إنتاجهن تزيد من استقلليتهن وامتلكهن للقرار، وإذا فرض علححى النسححاء اللححتزام

 بالبيت وأخذ عمل مأجور من داخل البيت، فهذا ل يساعد، لن العمل خارج المنححزل يسححاعدهّن علححى

 النضمام إلى شبكات المان والدعم من خارج المنزل، وإنشاء علقات من خارج السرة، حيث تستطيع

 . وتؤكد النسويات أن العمل مهم إذا كان مرئياالنساء التفاوض على الجر، لن الجر مصدر مهم للعائلة

 اهحح يقوي النساء في عملية القرارات والتفاوض وإدارة المصادر وتوزيع (الدخل)، حيثومثمرا اقتصاديا

 (، كما يعزز ذلك إعادة تقسيم الدوار داخل المنححزل بشححكل أكححثر توازنححا.بشكل أكثر عدل وتساويا

Kabeer,1994.(

  أهمية الملكية في تمكين النساء ولكن الملكية بحد ذاتها غير كافية، فل بد مححنAgarwalكما تبرز لدى 

 )، والقدرة على التصرف بحاجة إلى العترافControlالقدرة على التصرف في الملكية التي بحوزتها (

 ( النساء  بملكية  (اجتماعي)  عرفي  اعتراف  يرافقه  بالملكية  معLegal vs. Customaryالقانوني   ،( 

 أهمية أن ترافق الملكية السيطرة والقدرة على التصرف. فسيطرة الزوجة على الملكية مع زوجها غيححر

 كافية، بل ل بد من سيطرة النساء التي تؤدي وتقود إلى التقوية والتمكين في اتخاذ القرارات والسححيطرة

).Agarwal,1997على المصادر والموارد (
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GENDER أسححاس النححوع (يتححم علححى تقسيم العمل وتستعرض هذه النظريات أن  DIVISION 

LABORفعمل النساء ما زال امتدادا لدور المرأة المنزلي، وهو القل ثمنا وقيمة، وإذا دخلت النساء ،( 

Domesticسوق العمل النتاجي يكون عمًل غير مستدام في الغالب وموسميا، ونمطيححا (  Labour،( 

  الحد من المشححاركة وهذا يعمل علىالنساءالعبء المرتبط بالمنزل ورعاية الطفال متمثل بمسؤوليات ف

  وان تحسين مكانة المرأة اقتصاديا يساهم في تعزيححز دورهححا.السياسية والقتصادية والجتماعية للنساء

).Moser,1993( بشكل أكبر ومستقل داخل السرة

 أن الفراد غير متساوين في الدخول إلى التفاوض والمعرفة والحصول علىالنظريات كذلك تظهر 

 ، الحق والمكانية فيExit، الحق في الدخول إلى التفاوض والمكانية والقدرة، Voiceالمصادر ( 

 ، وهناك وإدارتهم للمصادرالوصول إلى البدائل) وهذا يؤثر على سلطة وقوة الفراد في اتخاذ القرار

 عوامل عديدة تحدد إمكانيات الفراد في الدخول إلى التفاوض والمكانية والقدرة في الوصول إلى البدائل

 الممكنة في اتخاذ القرار وتوزيع المصادر ومن أهمها العوامل المادية من خلل المشاركة القتصادية

 .)Katz, 1997( والعمل والمساهمة في الدخل

إدارة المصادر والعوامل المؤثرة بهاثانيا: 

(موازنة السرة ومصادرها  أربعة أنماط لدارة  حولYoungوفيما يتعلق بإدارة المصادر تحدثت 

Resource management(.نمط الدخل الكامل والذي يتم من خلله تجميع المصادر والدخل: أول  

 الرئيسي مع الداري، في النهاية يتم الصرف حسب الحتياجات اليومية، غالبا تكون الزوجة هي ربة

  ولكن تبقى عليها قيود من خلل محدودية الميزانية، وهذا البند مرتبط،البيت والمسؤولة في هذا المجال

  نظام تخصيص الحصص، حيث يتم تقسيم الدخل إلى عدة:بأسرة تكون الزوجة غير عاملة. ثانيا

 حصص، حصة أساسية على الفواتير، حصة الطعام والمصروف السبوعي (وهذا مرتبط بالزوجة)،

 والحصة الثالثة مصاريف شخصية للزوج وهذا الدخل أيضا مرتبط بأسرة تكون الزوجة غير عاملة.

  الدارة المشتركة وتكون من خلل تجميع جميع الدخول والمصادر، حيث يعرف كل من أفراد:ثالثا
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 يقوم كل من الزوج والزوجة بتجميعحيث  الدارة المستقلة :السرة احتياجاته من الدخل التجميعي. رابعا

  وتبقى السيطرة منفصلة لكل من الزوج والزوجةمنفصل لدخله ولكن تكون عملية الصرف مشتركة،

 ,Young. وتتأثر عملية اتخاذ القرار بأنواع الدخول بالضافة إلى مستويات الدخل ومصدرها(على دخله

1992   .( 

العوامل المعنوية (اليديولوجية)ثالثا: 

 تشكل تركيبة السرة المعيشية تأثيرا مباشرا على حياة النساء، من خلل العراف والقواعد الجتماعيححة

 السائدة داخل السرة، كما تشكل الختلفات بين الفراد داخل السرة على أساس العمر والنوع اختلفححا

 آخر،  فتصاغ علقات القوة داخل السرة من خلل التأثر بالعوامححل المعنويححة ( الشخصححية، العمححر،

 العراف الجتماعية، النوع، العرق...الخ) على توزيع المصادر وعملية اتخاذ القرار والدور النجححابي

 Socialداخل السرة من خلل التأثر وبدرجات متفاوتة في العراف والقيححم والقواعححد الجتماعيححة (

Norms أو سححلبيةداعمححة )، كذلك تشكل العوامل وشبكات العلقات المتعلقة بالزواج والبححوة أدوارا  

).Moser,1993, Katz,1997, Agarwal,1997للعلقات داخل السرة ارتباطا بعملية اتخاذ القرار. (

  إلى أن هناك عوامل وعلقات داخل السرة وخارجها تتفاعل لتشححكل بيئة للرجححالKabeerوتطرقت 

 والنساء، وبوجود بعض النظمة السرية المغلقة ويوجد بها تقسيم عمل حاد يصبح من الصعب وصححول

  حيث يعكححس،النساء إلى علقات خارج السرة، وأن تقسيم العمل في المنزل يكون على أساس الجنس

).Kabeer,1994. ( لصالح الرجالهذا التقسيم خصائص اجتماعية تؤثر على عملية التوازن

 كما تتبع النساء استراتيجيات في ضمان وتأمين حياتها من خلل تأييد وكسب الرجل وحمايته سواء فححي

 نطاق السرة أو خارجها (العائلة)، ويسود بشكل رئيسي توجه الخضوع والتأقلم والتضحية فححي عمليححة

 اتخاذ القرار وتوزيع المصادر، وتقبل النساء هذا التمييز ضدهن، والذي يتقاطع مع العمر والجنس ودورة

 الحياة من أجل ضمان على المدى البعيد. فتفضيل النساء للبناء الذكور هو استثمار مستقبلي، وأن اختيار

  لتقديم توازن واستثمار مسححتقبلي أكححبرالنساء لقضاء وقت أطول مع الطفال ناتج عن اليثار المومي
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 كما يعزز عمل النساء وخروجهن من الطار الخاص شبكة علقات خارجية. لصالح النساء داخل السرة

).Kabeer,1994(داعمة لهن، سواء كانت هذه الشبكة رسمية أو غير رسمية 

  إلى أن النساء يستخدمن طرقا ووسائل مخفية للتعبير عن عدم الرضا والصراعKabeerكما تطرقت 

 من خلل إقامة تحالفات مع أشخاص يثقن بهم من داخل السرة أو محيطها (العائلة) من أجل ضمان

الحصول على مصادر، وهذا يكون عند النساء ذوات الخيارات الضعيفة خارج السرة (

Kabeer,1994.(

 كما أن النظرة للذات (تذويت) رؤية الفراد لقيمهم ومصادرهم تختلف من فرد إلى آخر وهذا يعزز من

 القدرة والمكانية في المساهمة في عملية القرار وتوزيع المصادر وإعادة تقسيم العمل المنزلي بشكل

 ٍ، فتعزيز النظرة اليجابية للنساء يزيد من مشاركتها ومساهمتها في عملية اتخاذ القرار، وتؤثرمتساو

 ,Katz(النظرة السلبية للذات على الحد من المشاركة والمساهمة في القضايا المختلفة داخل السرة 

1997.(

رابعا: ثنائية العام والخاص

 )Public Sphereاعتبرت بعض النسويات أن الحيز الجتماعي مقسم ثنائيا إلى مجالين: المجال العام (

  حيث يرتبط بالنساء، وهذه)Private Sphere(وهو يرتبط بشكل رئيسي بالرجال، والمجال الخاص 

 الثنائية ترتبط بالبناء الثقافي والجتماعي في تنظيمها للعلقة بين الجنسين، يتم تعريف الخاص على أنه:

 ، بينما يتم تعريف العام:"مؤسسات صغيرة وأشكال نشاطية منظمة مباشرة حول امرأة أو أكثر وأولدهن"

 ,Rosaldoبأنه، فعاليات، مؤسسات وشراكات، تنظم، وتصنف جماعات المهات – الولد".      ("

1974(

 وفي السياق العربي استخدمت بعض النسويات ثنائية العام والخاص لفهم مكانة المرأة في العالم

 السلمي، باعتبار عالم المة (عالم القوة والدين) مجال الرجال العام (الذكورة)، مقابل العالم الخاص
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 البيتي -عالم البيت هو عالم الجنس والعائلة- باعتباره حيز النساء (النوثة). وهذان المجالن يحددان من

).2001يملك القوة ومن يقود ومن يسيطر داخل السرة وخارجها (المرنيسي، 

 كما أن إبقاء النساء في الخاص يعمل على إضعافهن، بينما انتقال النساء من الخاص إلى العام

 ومشاركتهن القتصادية والسياسية تساهم في قوة النساء في المجال الخاص، ويشير معظم هذه النظريات

إلى أن النساء يتم إبقاؤهن في المجال الخاص، وتحدد السلطة القائمة داخل السرة علقة الخاص بالعام (

Waylen, 1998.(

  ): الدورTriple Rolesالدور الثلثي للنساء (  على تحليل المجالين العام والخاص اعتمد التعامل مع

 النجابي، والدور النتاجي والدور المجتمعي، وهذه الدوار مرتبطة ببعضها إلى جانب ارتباطها بسياق

 الدور النجابي (المجال الخاص)، من خلل رعاية الطفال والعمال المنزلية وهذا ينعكس في الدوار

 الخرى للنساء، وهذه الدوار غير مقيمة وليست ذات قيمة، وتبقى الدوار والمشاركة الخرى للنساء

 دونية سواء في الجانب النتاجي أو المجتمعي، فدورها في المجال الخاص امتداد لدورها في المجال

 العام. بينما تمركز دور الرجال بشكل رئيسي في المجالين النتاجي والمجتمعي (المجال العام)، وغابت

 مشاركته عن المجال النجابي (الخاص) وإذا كانت هناك مشاركة للرجال في هذا المجال تبقى محدودة

 وشكلية. وأن عملية توزيع الموارد والمصادر داخل السرة وامتلك السلطة ترتبط بهذه الدوار وبالقدرة

 ).Moser, 1993على التحكم بمختلف العمليات داخل السرة(

جديدة كرؤية  النوع الجتماعي

 وتوزيححع من جانبها رأت نظريات النوع الجتماعي بضرورة إعادة التفكير في عملية اتخححاذ القححرار 

 في السرة في سياق النظريات السابقة، فالتعاون مطلوب، ولكن ل نستطيع أن نفسر العتمححادالمصادر 

 المتبادل على أنه تعاون – درجة معينة من التعاون- ضروري لبقاء السرة متماسكة وعدم التعاون يؤدي

 إلى كسرها، ولكن السؤال الرئيس كيف يحصل الصراع داخل السرة، ولماذا؟ تأتي الجابة علححى هححذا

  من حيث المسؤوليات وتقسيم العمل والدوار وتوزيححعمختلفتان الرجل والمرأة تيالسؤال في أن وضعي
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 المصادر، ولكل منهما أولويات وافضليات تختلف عن الخر في عملية النتاج والتوزيع، ولن السححرة

 ينظر إليها على أنها المكان الرئيسي لتقليل المخاطر المحدقة بأفرادها تتم معالجة و/أو إدارة الصححراع،

 والدارة هذه تكون بإنهائه أو السيطرة عليه أو جعله يبرز بشكل أكثر وضوحا. يوجححد هنححاك عوامححل

 وعلقات تتفاعل وتتشكل داخل السرة وخارجها بيئة الخطر على إمكانيات ومصادر الرجال والنسححاء،

  يدلل على أن لدى النسححاء مصححادر فححيا بشكل توزيعي وليس مركزيالدارةتم فيها تففي السر التي 

 السرة وعلقات خارج إطار السرة، وهذا ما يحدد عقابا أقل في حال عبرت النساء عن الصراع بشكل

  وهذا نابع في السر التابعة للنظححام،صريح. كما أن التعاون ُيعزى من خلل فرضه وإجبار النساء عليه

 ل تفضل النسويات إطارا على آخر في تفسير العلقات وعملية اتخاذ القرار فهنححاك وبذلك البطريركي.

 إمكانيات لن يحدث غيرية، ومساومة، وتعاون، وصراع، في إطار السرة الواحدة عند اتخاذ قححرارات

مختلفة. 

 تشير الدبيات النسوية المؤطرة بمفهوم النوع الجتماعي أن العلقححات وعمليححة اتخححاذوخلصة القول 

 القرار داخل السرة الواحدة تتمثل بكافة المكانيات من خلل حدوث صراع وتعاون وغيرية ومساومة،

 كما تمتد العلقات والعوامل المؤثرة في ذلك بامتداد حدود السرة إلى الحي إلى خارج حدودها التقليدية.

 وترى التوجهات النسوية أن علقات القوة وعملية اتخاذ القرار وإدارة المصادر وتوزيعها داخل السححرة

تتأثر بالعلقات والقواعد والقوانين والنظمة سواء كانت مادية أو أيديولوجية. 

الدبيات حول المجتمعات العربية

)البطريركية "البوية"أ. التوجهات الجتماعية (

 على صعيد التوجهات الجتماعية تناول بعض علماء الجتماع مفهوم البطريركية (البويححة) والسححلطة

 داخل المجتمعات العربية من خلل التركيز على أيديولوجية العائلة، وتمركزت هذه الدبيات في تنححاول

 العلقة بين الرجال والنساء في السياق العائلي العام. وناقشت دراسات لبعض علماء الجتمححاع العححرب

 البحث في قضايا المرأة والرجل في سياق ديني وثقافي دون الواقع القتصادي والجتماعي، وهححو مححن
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 الخطاء المنهجية السائدة، حيث تلعب عوامل كثيرة الى جانب العامل الثقافي مثل العامححل الجتمححاعي

 ونمط النتاج ودور الدولة والمؤسسات الخرى (منها الدينية) دورا في إنتاج التفاوت واللمسححاواة بيححن

 الجنسين،  ولفهم واقع المرأة العربية ل بد من منهج ديناميكي اجتماعي ينظر إلى النظام العام من توزيع

 العمل والنتاج والمشاركة في البنى الجتماعية كمتغيرات رئيسية، والثقافة من ديححن وعححادات وتقاليححد

). 2004ومتغيرات وسطية وأدوات سلطوية مهيمنة تنتج المكانة الدونية للمرأة العربية (بركات، 

 وفي هذا السياق تعتبر العائلة نواة التنظيم الجتماعي البطريركي (البوي). وهي تشكل وحدة اجتماعيححة

 إنتاجية، تتمركز السلطة والقوة والمسؤوليات الرئيسية بيد الرجل (الب) في نطاق هرمي، وفححي سححياق

 ذلك الواقع للسرة العربية يتم توزيع المصادر وتقسيم العمل والدوار على أسححاس الجنححس والعمححر،

 فالنساء وصغار العمر بدونيتهم يبنون أساس العائلة البوية في المجتمعات العربية. ويسود داخححل هححذه

). 2004السر زواج القارب وتعدد الزوجات وزواج النساء باعتباره شأنا عائليا (بركات، 

 المجتمعات العربية مجتمعات بطريركية "أبوية"، حيث يفححرضكما يعتبر بعض علماء الجتماع العرب 

  بنية العلقات داخل المجتمع مجاله العام وداخل السححرةذا النظام تركيبا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا فيه

  البوية للرجل "الب" داخل العائلححة مححن خللبمجاله الخاص. حيث يعزز هذا النظام الرادة والسلطة

 هيمنته على الموارد والقرارات، وان هذه السيطرة البوية تشكل المحور الذي تنتظم حوله العائلححة إذ إن

 العلقة بين الب وأبنائه علقة هرمية فإرادته المطلقة يتم التعبير عنها بالجماع القسري الذي يقوم على

 ). ول يعترف المجتمع البوي علححى وجححه1987التسلط من جهة والخضوع من جهة أخرى (شرابي، 

 العموم بدور النساء إل في المواقع المقبولة اجتماعيا، وفي إطار حدود معينة يجب علححى النسححاء عححدم

  من العلقات داخل السرة كان تأثيرها الكححبر علححىاالخروج عنها، كما عزز هذا النمط مستوى معين

 النساء، حيث أدى إلى تفاوت في الفرص وعدم توازن في العلقات والدوار فعلى صعيد السرة سححيطر

 الرجل على موارد النتاج ومصادر السلطة وبالتالي سيطرة الرجل على المرأة في مراكز صنع القرار.

 وامتد هذا النمط إلى التفرقة في التربية بين الولد والبنت، فكل منهما مهيأ للقيام بدور محدد ومخصص ل
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 يسمح بالتعاون والمشاركة، ويؤثر هذا النمط على دور كل منهما خححارج المنححزل وداخلححه.  ورغححم

 ن النمط القرابي والسلطة البوية ترتكز علححىإالتحولت والتحديث في الهياكل الجتماعية والقتصادية ف

 ولكن يصححفالعائلة الممتدة، وأن التطورات التي حدثت ليست سوى نظام أبوي حديث "أبوية مستحدثة". 

 يححر جححذري فححي البنيححةيبعض المحللين أن هذا التحول شكلي نحو السرة النووية، ولكن لم يحدث تغ

). 1992(شرابي، الجتماعية والثقافية والقتصادية للسرة 

ب. التوجهات النسوية حول السرة العربية 

 لقد تناولت بعض الباحثات النسويات (هودفار وغيرها) السرة العربية والعلقات داخلهححا بسححياق

 شمولي، حيث تحدثت الدراسات المختلفة حول ضرورة تحليل السرة من خلل تفكيك كل العناصر

 والقضايا والليات لديناميكيات العلقة بين الرجال والنساء داخلها، ليتم فهم ما يدور فححي سححياقاتها

المختلفة. 

 كما تطرق بعضها إلى أن مفهوم النظام البوي (البطريركي) تعرض إلى تحولت خلل العقد الخيححر،

 وهذه التغيرات ارتبطت بشكل أساسي بخروج المرأة للعمل وزيادة فرص التعليم أمام النسححاء، بجححانب

 موجات الهجرات سواء على الصعيد الداخلي لنفس البلد أو على الصعيد الخارجي، بجانب التغيرات التي

 تركها التغير العالمي (العولمة) على بعض العادات والقيم للعائلة العربية. ورافق هذا التغيححر تغيححرات

 مفاهيمية مرتبطة بالمرأة جراء خروجها للعمل والتعليم واحتكاكها المباشر بالمجتمع الرجححولي (تركححي

).1994وزريق، 

  النوعية حول قضايا النوع داخل السرة العربية، دراسة حول المجتمع العربي مححنالدراساتومن أهم 

 خلل دراسة السرة المصرية، وخلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن السرة تلعب دورا حيويا ومهمححا

 كدور الوسيط في العلقات بين الفراد والمجتمعات المحلية والسوق والدولة، وهي المؤسسة التي تشجع

(على العتماد المتبادل بين البنى القتصادية والجتماعيححة والسياسححية الرسححمية وغيححر الرسححمية. 

Sigerman & Hoodfar, 1996 .(
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 إن التصرفات والطرق التي يتبعها الرجال والنساء داخل السر من أجل تكييف وتحسين ظروفهم الفردية

 هي عديدة ومتنوعة، فأحيانا يعملون بشكل جماعي من أجل تحقيق أهداف مشححتركة، وأحيانححا أخححرى

 يتنافسون مع الخرين على الحصول على مصادر محدودة. وإحدى الطرق الستراتيجية المتبعة "للتكيف"

 يمكن أن تكون شكًل من أشكال المقاومة لنظمة القوى والسيطرة والهيمنة رغم صعوبة التعرف علححى

 هذا الشكل من المقاومة ول وجود لي توثيق في هذا الطار، مع أهميتها للغاية في صراع البشححر مححن

 أجل دعم وتجسيد ونقل علقات القوة والهيمنة في مجتمعهم. وكما قال بعض علماء الجتماع: "إن أساس

 صراع الطبقات......... هو صراع للستيلء على العمل، النتاج، الملكية والضرائب. ومواضيع "الخبز

 والزبدة" هي جوهر مقاومة وسياسة الطبقات الدنيا." إن الرجال والنساء في القاهرة مشغولون جدا بهححذه

 المواضيع، أي كسب لقمة العيش، حتى أنها في بعض الحيان تستحوذ عليهم بشكل كبير. إنه صراع من

 أجل تلبية الحاجات الفردية والجماعية ضمن إطار اجتماعي، واقتصادي وسياسي محدد في القاهرة وفي

).Sigerman & Hoodfar, 1996فترة مفصلية في تاريخها (

 وقد تطرقت الدراسة إلى نقد للتحليل القتصادي التقليدي، حيث بالغ هذا التوجه في التركيز والتشديد على

 دور الموال النقدية على حساب أشكال أخرى من المساهمات المادية عند السححرة، وترتكححز المعححايير

 والتوجهات الدينية (السلمية) والمعايير القائمة على أساس النوع في السرة المصرية إلححى أن يكححون

 الذكر/الزوج/الب هو المعيل الرئيس للعائلة ماليا. أما المرأة، فتقتصر مساهمتها في إطار منزلها. ومنذ

 عهد عبد الناصر، وعندما ازدادت تكاليف الرفاهية الجتماعية بشكل دراماتيكي، اضطرت المحرأة إلحى

 دخول معترك العمل العام بالضافة إلى الخدمات الساسية في بيتها. وكنتيجة لعملية التجححارة الحديثححة

 وتقليص العانات المالية والخدمات الحكومية، فقدت المرأة العديد من مهامها المحليححة لصححالح سححوق

 العمل، وهو الذي أدى إلى زيادة حاجة السرة إلى النقود. ونظرا لن منظومة الحياة السرية أو فححرص

 سوق العمل لم تكن ملئمة أو متقبلة لرفع قدرة النساء على كسب النقود، فإن اعتمادهن على أزواجهححن

 أصبح أكبر وهو ما عززه أيديولوجية السوق المتنامية، التي ركزت على الموال النقدية كشححكل وحيححد
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 ومصدر وحيد للدخل، وهو ما يخلخل ميزان القوى لصالح الرجال بشكل أكبر، الذين بدورهم يستطيعون

). Hoodfar, 1996التحكم بأموال نقدية أكثر (

  إلى العلقة بين السلم واليديولوجيات القائمة على علقات تقليدية بين النساءMacLeodكما تطرقت 

 والرجال، وأدوار وبصمات المرأة في العائلة والتغيير الجتماعي. إن الركود الخير في رواتب الحكومة

 والرتفاع الملحوظ في تكاليف المعيشة داخل القاهرة قد أدى إلى خلق مشاكل جديدة للمححرأة. وتقححترح

 الفتراضات القديمة حول العلقة بين عمل المرأة، والتطور، وتحرر المرأة أن العمل خارج إطار المنزل

 سوف يؤدي إلى اكتساب قوة أكبر واستقللية أعمق للنساء. إل أن دراسة لحالة امرأة مححن طبقححة ذوي

 الدخل المتدني وتعمل في مؤسسة حكومية أفادت أن النساء كلما عملن، كلما خسرن أكثر من نفححوذهن،

. MacLeod,1996(2وسلطتهن وتأثيرهن (

 وارتباطا بآثار الموجة القوية لهجرة اليد العاملة المصرية إلى الدول العربية، والتي بدأت تتسع مع الثورة

 . كما هو معروف فإن الرجال هم الذين يهاجرون عادة، نتيجة لذلك،1973النفطية في دول الخليج عام 

 أصبح هناك عدد متزايد من النساء اللتي يتحملن فيها مسؤولية السرة بشكل فعلي في القاهرة وأيضا في

  العديد من التساؤلت حول تبعات الهجرة علححى تقسححيمبروزالمدن الخرى. وقد أدت هذه الظاهرة إلى 

العمل السري المبني على النوع الجتماعي، أيديولوجية النوع السائدة، والعائلة والعلقححات البويححة (

Hoodfar, 1996 .(

 وفي إطار الحكم السلطوي في مصر، حيث يتم التحكم والسيطرة بشكل خانق على المنظومة السياسححية

 وسياسات المعارضة رغم المظاهر الخداعة المنادية بالتعددية والحرية، تشير الدراسة إلححى أن الرجححال

 والنساء من ذوي الدخل المتدني يتم إقصاؤهم من الميدان الرسمي والسياسي. ولكن مع ذلك ل يعني هذا

 أنهم ضحايا الكبت والقمع، ل مبالين أو معدومي القوة، بل استطاعوا أن ينشئوا مؤسسات وجمعيات مححن

 أجل خدمة مصالحهم والدفاع وحماية خياراتهم اليديولوجية ومعاييرهم الجتماعية المناسبة لهم. يستخدم

. إن دراسة حالة واحدة غير قادرة على نفي الفتراضات السابقة والمتعلقة بعمل النساء 22
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 الرجال والنساء شبكات غير رسمية بناًء على السرة الممتدة الواسعة ومن خلل جميع مظاهر وسححمات

المجتمع وما بعده، من أجل تعزيز وتطححوير مصححالحهم القتصححادية ومصححالح العائلححة الجماعيححة (

Sigerman, 1996.(

 وما تبرزه الدراسات السابقة حول السرة العربية في القاهرة تساؤلت لقضايا برزت أكثر منهححا

 محاولة للجابة عليها، وهذا ما يفتح أمام السرة المصرية في صراع التغيرات المختلفة مجالت

مختلفة للتساؤلت والتي بحاجة للجابة عليها بشكل أوضح وأعمق.  

 وفي دراسة أخرى أنثروبولوجية حول تصور حياة السكان في دول العالم الثالث الذين يعيشححون الفقححر

 والعوز ممثلين بأم علي ومحيطها التي تعيش في (القاهرة)، حيث تتحدث هذه الدراسححة عححن الحححداث

 اليومية، والعلقات النسانية والهموم التي يتحمل أعباءها الفراد على نحو متكرر فححي بيئة أقححل مححا

توصف بأنها قذرة، غير صحية، مليئة بالخيبة والعجز.

 حيث اعتمدت هذه الدراسة على رسم الواقع من خلل تجسيده في شخصححية امححرأة متغيححرة الشححكال

 واللوان حول الحياة في الشوارع الخلفية للقاهرة، وهي شخصية مركزية رئيسية، تمثلححت بححأم علححي،

 وباستضافة أشخاص داعمين أو مساندين: الزوج، الطفال، الخ، الخححت، أخححت الححزوج، الصححديق،

 الصديق السابق، ضيوف المنزل، العداء...... الخ. إن الهدف من جمع هذه الشخوص معا وإعطاء كل

 منهم صوتا خاصا ليس فقط لنهم جميعا أقرباء، بل لنهم يشكلون طيفا مصغرا لحياة البشر ويضححع أم

 علي ضمن مجتمع محدد وبيئة معينة. حيث تصور هذه الدراسة صراع البشر في القححاهرة ضححد كححل

). Wikan, 1996المصاعب والمور الغريبة والنعزال من أجل عيش حياة كريمة (

 "غدا، بإذن ال" هذه الكلمات تبعث المل والثقة في المستقبل، وهي الرسالة التي تكررها دوما أم علححي:

 إنه من خلل اعتمادك على نفسك، ومساعدة نفسك، فإن الحياة ستؤتي ثمارها مثلما تريد، لكححّن التعححذر

 بالقدر، والمصير وحتى الفقر ليس سوى طريقة لتودي بنفسك إلى الهلك وإلى المعاناة من ذات المأسححاة
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 مرارا وتكرارا. في حين أن المرء عندما يعمل من كل قلبه وعن تصميم وعزم من أجل تحسين وضعه،

 فإن الفرص ستتحسن قليًل قليًل (حبة حبة). هذه هي فلسفة أم علي وغيرها من المصريين بأن ال يساعد

). Wikan, 1996الذي يساعد نفسه(

 وإحدى الصور التي تثير العجاب هي التزام المهات تجاه أولدهححن، وهححو الححذي يحفححز المهححات

 والزوجات بأن يحافظن على تماسك ووحدة العائلة وتوجيه أزواجهن للعناية وتأمين مستقبل الولد الذين

 يتمتعون بالولوية القصوى عند المصريين، ولكن هناك العديد من العوامل الخرى الححتي تلعححب أدوارا

 مختلفة، فالسلم وضبطه للسرة والنشاط الجنسي يعزز بشكل ما وضع المرأة كربة بيححت. والسححلم

 أيضا يلعب دورا في تحريم شرب الخمر على النساء والرجال على حد سواء، وبهذا يحول دون المشاكل

 والمراض المتعلقة بالدمان على الكحول والمخدرات وما يرافقها من مشاكل اقتصادية واجتماعية. وأن

 الكرم وحسن الضيافة هما صفتان متأصلتان في المجتمع المصري لكنهما قد يصبحان في هذه اليام سببا

 في الفشل والشعور بالخجل، بحيث يبقيان إطارا وشكل من أشكال العلقات الجتماعية فححي المجتمححع.

 ومن جهة أخرى، فإن مقاومة وقوة الناس وتصميمهم على الستمرار والحياة ل يبرئ الحكومة من تهمة

).Wikan, 1996ممارسة الضطهاد والظلم والسلبية تجاه الفقراء (

 مما ل شك فيه أن الدراسات النظرية المختلفة إضافت الكثير من القضايا الحيويححة للنقححاش والتحليححل،

 وبالرغم من قصور بعض التوجهات النظرية إل أن مفهوم النوع الجتماعي والنظرية النسححوية شححكل

 إطارا تحليليا رئيسيا لفهم التداخلت المختلفة المرتبطة بالسرة، ولكن بقيت النظريات النسوية قاصرة في

 الحديث عن بعض القضايا، بحيث أنها ل تميز بين أنماط القرارات المختلفة وحول المستويات المختلفححة

 التي من الممكن أن تشارك النساء فيها، وكيف تؤدي قرارات معينة إلى قوة في السححلطة مححن جححانب،

 وكيف تكّون قرارات معينة روتينية وهي فقط تلبي احتياجات عملية للسرة من جانب آخر، ولم تتطرق

 النظريات المختلفة ومنها النظريات النسوية إلى قضايا العاطفة والحب بين الرجال والنساء وفي أهميتهححا

في إدارة الصراع أو تأجيجه داخل السرة.
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 الدبيات المحلية

 تفتقر المكتبة الفلسطينية إلى الكثير من المراجع حول السرة وعلقات النوع الجتماعي ارتباطا بالدوار

 وعملية اتخاذ القرار وتوزيع المصادر، حيث اقتصرت المكتبة الفلسطينية بشكل رئيسي علححى دراسححات

 مسحية (كمية) توفر بعض البيانات الحصائية المتعلقة بعملية اتخاذ القرار وإدارة المصادر في مجالت

محددة، وباستثناء بعض الدراسات بقيت الصورة التحليلية والمنهجية لهذه المسوح محدودة.

الدراسات الحصائية

  السر الفلسطينية، وأعطت المؤسسات المحلية أهميححةتكوينهناك كم هائل من البيانات الحصائية حول 

 عالية للسر الفلسطينية من خلل المسوحات العديدة، التي قامت بها وخاصة الجهاز المركزي للحصححاء

 الفلسطيني. حيث تعرف المؤسسة الحصائية الفلسطينية السرة المعيشية على أنها فرد أو مجموعة أفراد

 تربطهم أو ل تربطهم صلة قرابة، ويقيمون عادة في مسكن واحد أو جزء منه، ويشتركون في المأكل أو

في أي وجه من ترتيبات المعيشة الخرى.

 ومن الدراسات المهمة والسباقة على صعيد العائلة الفلسطينية، تلك التي بنيت على مسححح حححول بعححض

  أسرة فلسطينية، وخصص1200المتغيرات في العائلة في الضفة الغربية، واعتمد المسح في بياناته على 

 جزء من المسح لقضايا السلطة وتأثيرها على اتخاذ القرار داخلها، والمسؤوليات الساسية داخل السححرة

 المرتبطة بدخل السرة، والعناية بالطفال، والعمل المنزلي، وتربية الطفال، واستقبال الناس وضححيافتهم،

 والعلقة مع القارب. وتشير النتائج أن المسؤوليات الساسية المرتبطة بالدخل والصرف مرتبطة بالزوج،

 وأن مسؤوليات الزوجة الساسية في العناية بالطفال والعمل المنزلي، فيما يشترك الزوجان فححي قضححايا

 التربية واستقبال الضيوف والعلقة مع القارب مع التفاوت في صلحيات الزوجة في هذه القضايا، ولححم

 تختلف النتائج بالعموم عندما تتم مناقشة القضايا من خلل قناعات الزوجين على عاتق من يجب أن تقححع

).Ata,1986هذه المسؤوليات. (
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السرة الفلسطينية إحصائيا

 تشير الدراسات المختلفة (وخاصة الحصائية منها) أن تغيرات حصلت على بنية السرة الفلسطينية، حيث

 %. كمححا بلححغ19%) وأصبحت العائلة الممتدة تشكل 78 ( أسرا نوويةالسر الفلسطينية غالبيةأصبحت 

 %.9 فرد. كما تبلغ نسبة السر التي ترأسها نساء (رئيسة السححرة) 5.7متوسط حجم السرة الفلسطينية 

  سنة65%، في حين بلغت نسبة الذين أعمارهم 46 سنة 15وبلغت نسبة الفراد الذين تقل أعمارهم عن 

%.3فأكثر 

  سنة، في حين بلغ لدى الرجال عنححد18وحول سن الزواج، بلغ متوسط العمر عند الزواج الول للنساء 

 % من النساء المتزوجات أو سبق لهن الزواج متزوجححات28 سنة. وتشير البيانات أن 23الزواج الول 

).2005% من الزيجات داخل الحمولة الواحدة (الحصاء، 18من أقارب من الدرجة الولى وحدثت 

 ) لم يسبق لهن الححزواج49-15 أن ثلث النساء في سن النجاب (2000أشارت النتائج الحصائية للعام 

 % لكل منهمححا.1.4%، فيما تساوت نسبة المطلقات والرامل62وقد بلغت نسبة النساء المتزوجات نحو 

%.4.4وبلغت نسب النساء اللواتي تزوجن من رجال متعددي الزوجات 

العمل المأجور وغير المأجور

 بشكل عام ما زالت الغالبية العظمى من النساء في الراضي الفلسطينية خارج القوى العاملة، ولم تتجاوز

 %. ويتمركز عمل النساء المشاركات في14 وفي أحسن الظروف ةنسبة مشاركة النساء في القوى العامل

 بشكل رئيسي. ول تدخل النساء الفلسطينيات سوق العمل فيوالزراعة  الخدمات يالقوى العاملة في مجال

 سن مبكرة وهذا يرتبط بشكل أساسي بضرورة حصولهن على مؤهلت علمية مناسبة، حيث يعتبر التعليم

 أدى ذلححك الححىمحددا رئيسيا لحصول المرأة على عمل رسمي. ومع تمركز النساء في قطاعات محددة، 

  وتمركز عمل النساء بشححكل بين النساء،التمييز في الجور بين الرجال والنساء، وارتفاع معدلت البطالة

 % من إجمالي العمل غير مدفوع الجححر50 بحوالي حيث تساهم النساء ،رئيسي في العمل غير الرسمي

الحصاء، سنوات مختلفة).الجهاز المركزي للحصاء الفلسطيني الموجه للسوق (
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العمل المنزلي والرعاية السرية

 تطرقت بعض الدراسات الحصائية إلى العمل المنزلي ورعاية الطفال داخل المنزل، حيث بينححت هححذه

 الحصائيات أن هناك اختلفا واضحا بين أدوار النساء والرجال في العمل المنزلححي ورعايححة الطفححال

  سنوات وأكثر) وقتا في إدارة المنزل والمحافظححة10% من الرجال (40وأفراد السرة الخرين: يقضي 

 . لذات الفئة العمرية أوقاتا مختلفة بإدارة المنزل والمحافظة عليححه% من النساء91عليه، في حين تقضي 

 ركين في العمال المنزلية التي تستغرق وقتا طويل مثل الجلححيت% من الرجال المش10ويقضي أقل من 

.% من النساء78، في حين تقضي وقتا بذلك والطبخ

 كما تقضي النساء ثلثة أضعاف ما يقضيه الرجال في رعاية الطفال والمسنين، فالرجال المشاركون في

 6 دقيقة في حين تقضي النساء المشاركات فححي هححذه النشححاطات 19هذه النشاطات يقضون ساعتين و

 دقيقة.19ساعات و

  في العمل المنزليتمضيهن الحصائيات أن مشاركة النساء في القوى العاملة تقلل من الوقت الذي يكما تب

  في رعاية الطفال بشكل عام، في حين تقضي النسححاء العححاملتتمضيهإلى حد ما ويقلص الوقت الذي 

  (الجهححاز المركححزيأربع ساعات في العمل المنزلي يقضي الرجال العاملون ساعة واحححدة فقححطيوميا 

.)2000للحصاء، 

القرارات في الصحة النجابية

 وفي دراسات إحصائية أخرى متعلقة بمدى مشاركة المرأة الفلسطينية في اتخاذ القرار فيما يتعلق بالصحة

 النجابية والجنسية، تطرقت الدراسة إلى مجالت اتخاذ القرارات المتعلقة بالنجاب، والعلقة الجنسية بين

 الزوجين، والتخلص من حمل غير مرغوب فيه، والزواج، وتعليم البناء، والعلقححات الجتماعيححة مححع

 الخرين، وتحديد موعد الحمل، وتباعد فترات الحمل، وبينت الدراسة أن مشاركة المرأة ترتفع في اتخححاذ
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 قرارات متعلقة بالزواج، والعلقات الجتماعية، ولكن هذه القرارات وسواها بقيححت محكومحة بمشححاركة

 ).1997الزوج معها، وأن القرارات المركزية تبقى بالنهاية في يد الرجل(عبد ال، 

الملكية والوصول إلى المصادر

 كما خلص مسح حول الملكية والوصول إلى المصادر وسبل اتخاذ القرار في القضايا المتعلقححة بححالزواج

 والنجاب في السرة الفلسطينية إلى نتائج أن التعليم العالي للمرأة وقوتها في سوق العمل، والنساء غيححر

 المتزوجات الكبار في العمر، لديهن قوة في اتخاذ القرارات، متعلقة بالزواج والتصرف بالملكيات لديهن.

 ولكن ما زالت المرأة مقيدة بعلقاتها مع الخ والب في اتخاذ قرارات مختلفة متعلقة بها في هذه القضايا،

 خاصة بالنسبة للنساء ذوي التعليم المحدود وغير العاملت (الجهاز المركححزي للحصححاء الفلسححطيني،

1999 .(

مسح السرة المعيشية

، دراسة متعلقة بمسح مجتمعي بأوضاع السححرة المعيشححية-أيضا–فلسطينيا المسحية من أهم الدراسات 

Inside Palestinian householdدراسات معهد  في  والباحثين  الباحثات  من  بالدراسة مجموعة  قام     

  على قضححايا النححوعلنه وقفالمرأة التابع لجامعة بيرزيت، حيث يعتبر هذا المسح من أهم المسوحات، 

 الجتماعي داخل السرة المعيشية على المستوى الفلسطيني، حيث وفر هذا المسححح مؤشححرات مرتبطححة

 بالسر المعيشية الفلسطينية سواء على صعيد المصادر والرعاية والعمل المنزلي والعمل المرتبط بالحدخل

 أو عملية اتخاذ القرار، والتخطيط لمستقبل البناء، حيث وفر هذا المسح مجموعة من المؤشححرات الححتي

 تساعد في توفير قاعدة، ومجموعة من القضايا والتساؤلت التي تعزز عمليححة البحححث كتلححك المتعلقححة

 بالمرجعيات داخل السرة ارتباطا بالطفال والتعليم والزواج والتكاليف والمسححؤوليات والعمححل خححارج

 وداخل المنزل وعملية تقسيم العمل. وقد بين المسح أن العباء الرئيسية تقع على عححاتق النسححاء داخححل

 السرة، وخاصة على النساء "الزوجات"، كما بينت الدراسة أن هذه العباء مرتبطة بالعمال المنزليححة،

 ورعاية الطفال وكبار السن والمرضى، كما بينت الدراسة أن الحريات المعطاة للولد الذكور خاصة في
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 اختيار شريكة الحياة، أكثر من الحريات المعطاة للبنات، وأن العائلت ما زالت تفضل الزواج في المحيط

). )) Abu Nahleh., et al (2002 المحلي مع تفضيل البعض لزواج القارب

دراسات نوعية محدودة (إشكاليات منهجية)

 بينما بقيت الدراسات النوعية محدودة جدا فيما يتعلق بالسرة الفلسطينية، فهذه الدراسة الوحيححدة تتعلححق

 بدراسة غير واضحة منهجيا لموقع جغرافي تم الحديث في سياقه حول اتخاذ القرار داخل السرة، "دراسة

 حالة لقرية جماعين-محافظة نابلس". وقد تم نقاش علقات القوة ومركز اتخاذ القرار في الوحدة البيتية في

 ثنايا الدراسة، حيث تم التطرق إلى مجموعة من القضايا مثل، تعليم الولد، النجاب، الزواج، اسححتخدام

 الرض، بناء البيت، الرض الزراعية والعقارات، الدخل والسيولة، الحصححول علححى قححرض، العمححل،

  فححيمشاركة السرة، حركة المرأة وحركة الرجل (التنقل)الميراث، شراء الجهزة، المصروف اليومي، 

 . وقد تم التطرق إلى المبادرة في طرح القضية بيد من تكون. وبينححت الدراسححة أن الجتماعيةالمناسبات

 المرأة تكون مبادرة في طرح قضايا مثل: الحركة، والمشاركة في المناسححبات، والمصححروف اليححومي،

 وشراء أجهزة، وتساهم في اتخاذ القرارات المتعلقة ببناء بيت، أو الميراث فقط، ولكن بقيت هذه المشاركة

 محصورة بيد الرجل، وبعمومية بقيت القرارات التي تساهم بها المرأةالقرارات الرئيسية بقيت ومحدودة، 

 لرجل مشاركة أكبر من النساء في عملية اتخححاذ القححرار داخححلا حيث ما زالت مشاركة ،موضع تساؤل

).2000السرة المعيشية ( الغاثة الزراعية، 

خلصة

 ناقشت الدبيات المختلفة أبعادا متعددة لعلقات النوع داخل السرة المعيشية برؤى مختلفححة، فححي حيححن

  حول أنماط القراراترؤىاقتصرت الدبيات المحلية واحتلت بعدا كميا، حيث أعطى هذا فائدة في تقديم 

والمصادر وإشكاليات العمل المنزلي في سياق العلقات بين الرجال والنساء داخل السرة.
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 فيما تضمنت الدبيات النظرية والنوعية على نطاق عالمي وعربي عدة أبعاد ومحاذير، مع أهمية الححذكر

 أن بعض الدراسات القتصادية والجتماعية ما زالت قاصرة في تفسير وتحليل العلقات داخل السححرة.

 كما تطرقت للسرة في إطار موحد وفي إطار إيديولوجي للعائلة دون محاولحة فهححم طبيعحة العلقحات

والديناميات الداخلية بين الرجال والنساء بشكل شمولي أو تفكيكي.

 في حين تطرقت النظريات المؤطرة بمفهوم النوع الجتماعي إلى مفاهيم أكثر شمولية للسرة المعيشححية

 من خلل تفكيك العلقات بين الرجال والنساء. فناقشت هذه الطر عملية اتخححاذ القححرار مححن خلل أن

 الفراد داخل السرة غير متساوين في الدخول إلى التفاوض، وهذا يرتبط بالمصادر المتاحة لكل فرد من

السرة، كما أن وضع الرجال والنساء مختلف من حيث المسؤوليات وتقسيم وتوزيع العمل والدوار.  

 ولذلك وضمن إشكالية البحث المطروحة فإن التوجه النسوي كإطار بحثي كيفي يساهم في تدعيم التحليححل

 وعملية إدارة المصادر وكيفية تقسيم العملوالربط مع فرضية الدراسة الرئيسية حول آليات اتخاذ القرار 

 فهم العوامل المؤثرة كالعوامل المادية أو العوامل اليديولوجية والجتماعية. وسيكونالمنزلي، من خلل 

 هناك إمكانية للستفادة التحليلية من التوجهات النظرية المختلفة من بعض المؤشرات التي تم طرحها فححي

بعض البحاث المحلية والدولية.

فرضيات الدراسة الرئيسية

 إن المشاركة القتصادية للنساء في العمل خارج المنزل (العمل المأجور) تحسن من فرص النساء وتعمل

 على تقويتهن في ثلثة جوانب رئيسية داخل السرة المعيشية، فتعمل هذه المشاركة على تحسين وضححع

 تم إعادة توزع العباء المنزلية علححى بححاقي أفححرادتالنساء في الدوار المرتبطة بالعمل المنزلي بحيث 

 السرة، كما يزيد من قوة النساء في إدارة وتوزيع المصادر التي تملكها السرة باعتبارها مساهما رئيسيا

 في دخل السرة، كما تعمل مشاركتها القتصادية على رفع قوتها التفاوضية ومشاركتها في عملية اتخحاذ

 القرار داخل السرة. ومع غياب المساهمة القتصادية للنساء ربات البيوت (غير العاملت) من الممكححن

 أن تلعب القضايا التالية دورا مساعدا يعيد التوازن للنساء في قوتهن على المشاركة فححي عمليححة اتخححاذ
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 القرار والمساهمة في إدارة المصادر وتوزيعها، وإعادة تقسيم العمل داخل المنزل، فتلعب توجهات الزوج

 نحو زوجته الدور المساعد، كما يلعب وجود داعم من القارب والهل دورا مساندا أيضا، إلححى جححانب

 الولد الذين يلعبون مصدرا إضافيا في إعادة توازن قوة النساء اللواتي يقتصر وجودهن داخل المنححزل

.  بالرجال

 وتدعم قوة النساء عوامل إضافية أخرى سواء كن عاملت أم غير عاملت، ومن مصادر الححدعم هححذه

 رؤية النساء لقيمهن وذواتهن وقيمة المصادر المختلفة (سواء المادية أو المعنوية) التي يمتلكنهححا بغححض

 النظر عن تأثيرها أو حجمها. وفي هذا السياق قد يكون عمل النساء خارج المنزل بحد ذاته غير كححاف

 خاصة إذا كان بالساس ضرورة اقتصادية لتحسين معيشة السرة، وتعزز قوتها بعوامل أخححرى مثححل

 المواقف لدى الرجال داخل السرة، والدعم المعنوي الخارجي من العائلة، أو من المشاركة السياسية. كما

 تشكل العلقة العاطفية والحب بين الزواج لمختلف النساء عامل داعما في تحقيق تححوازن معيححن فححي

العلقات والدوار وعملية اتخاذ القرار. 

 وتساهم العوامل الرئيسية مثل المشاركة القتصادية والسياسية في خروج النسححاء للطححار العححام، وأن

 خروجهن لهذا المجال يزيد من فرص الدعم أمامهن من خلل الحتكاك والتصال مححع مصححادر دعححم

 مختلفة سواء كانت رسمية أو غير رسمية، تزيد من تمكينهن داخل السحرة. وتتشححكل أيضحا عوامحل

 ديناميكية تربط ما بين توفر المصادر في تعزيز إعادة تقسيم العمل المنزلي بشكل متساو والشراكة العامة

في القرارات المختلفة.

  المنهجية  الجزء الثاني: 

 يعكس تعريف السرة المعيشية النظرة والرؤية في التحليل والمنهجية، فهناك عححدة تعححاريف للسححرة

 المعيشية عكس الختلفات في التوجهات المختلفة. أن السرة المعيشية تتشكل بمضمونها وحدودها مححن

 خلل العلقات الجتماعية والقتصادية للبيئة الوسع والتي تتواجد بداخلها، فحدودها غير ثابتة أو مغلقة.
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 كما أن السرة المعيشية ليست مستقلة في التوسط والتبادل والمفاوضة، فهناك عوامل علححى المسححتويات

 المختلفة تؤثر والمتغيرات كثيرة ومتداخلة من السياسات العامة إلى الدين والثقافة والسياسحة والقتصحاد

 والجتماع بجانب العوامل المرتبطة بالجانب الشخصي والمعنوي. وهذا يعني أن حدود السرة المعيشية

 مرتبط بالنسيج العلقاتي أكثر منه مفهوما يرتبط بالبناء المادي (المحدود)، فالعلقات قد تمتد إلى خححارج

السرة وخارج الحي إلى السوق والدولة.

 ويعتبر بعض خبراء البحث أن البحث الكيفي يأخذ بعين العتبار قضايا النساء بشكل أعمق، حيث يمتححد

 إلى العلقات وتحليل مضمونها بشكل أعمق وأوسع ويحلل علقات النوع علححى مختلححف المسححتويات

).Bryman, 2001السياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية. (

 كما يعتبر البحث الكيفي أداة رئيسية لدراسة العائلة من خلل تركيزه على خبرات وتجارب الفراد داخل

 السرة وفي الطار الوسع الحي، وتعتبر مادة التحليل التي يضفيها المبحوثون مححن كلمححات وصححور

وتصرفات في سياق التجارب والخبرات مادة رئيسية للتحليل وليس العتماد على البيانات الحصائية. (

Gilgun, 1992 .(

  - التي تدخل بعمق في كل تفاصححيلستعتمد هذه الدراسة على منهج بحثي كيفي، وأن النظرة الشمولية

  للسرة المعيشية تساهم بشكل أعمق في دراسة وتحليل الليات والعوامل والديناميات بينالحياة السرية-

 الرجال والنساء داخل السرة، في سياق تحليل المعاني والعملية التي يضفيها المبحوثححون/ات للظححاهرة

 وفهمهم لها. ويهتم هذا المنهج البحثي بدراسة التجربة والعلقات كما هي داخل السرة المعيشححية ويتححم

 التحليل من خلل الحديث مع المبحوثين/ات ومناقشتهم/ هن، فالمعلومة المستقاة منهم/ هن هي بالسحاس

 مادة التحليل. كذلك كيفية التوسع في التحليل للعلقات الداخلية في السرة المعيشية، وكيف تتححم عمليححة

 التفاوض والصراع والمساومة بين الرجال والنساء، وكيف يتم اتخاذ القرارات القتصادية وتبني المفاهيم

الجتماعية داخل السرة المعيشية.    
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 في تحليلها بعمق إلى مفاهيم أخرى، حححول تعدديححة السححرةوغيرها من الباحثات  Kabeerتطرقت 

 المعيشية وحدودها للوصول إلى المجتمع المحلي والسوق والدولة. وتؤيد ضرورة الحديث عححن التححوجه

 فرضيات قابلة للختبار، ولكن في الطار العام النثروبولوجي يكون العتمححادلالقتصادي كاتجاه كمي 

 العلقات داخل السرة وتعقيداتها في سححياق العمليححات المختلفححةعلى البحث النوعي والكيفي، لن فهم 

 ، والدارة العامة للسححرة والمصححالحاتخاذ القرار وفهم عملية التفاوض ومقدرة الفراد على التفاوضك

 عوامححلال تعتمد على فهم للعوامل المؤثرة كالعوامل المادية ( مثل الدخل، الملكية، العمل…الخ)، وداخلها

 حيث مححن ،أيديولوجية ( القواعد الجتماعية، القوانين، الختلف بين الفراد على أساس النوع…الخ)ال

 الصعب على المنهج الكمي قياس هذه الظواهر والعوامل، ويكون المنهج الكيفي بححأدواته المختلفححة أداة

). Kabeer,1994(رئيسية لفهم هذه العوامل والظواهر.

المقابلت المعمقة

 تم استخدام المقابلة المعمقة لدراسة أسر معيشية، من خلل تقييم توجهات المبحححوثين/ات داخححل هححذه

 الوحدات البحثية، وخلل دراسة طبيعة العوامل والليات في اتخاذ أنماط القرارات المختلفة والعلقححات

 والعمليات المختلفة داخل السر والثر الجتماعي والقتصادي والعوامل الخرى المتولدة في المجتمححع

وتأثيراتها المختلفة على العلقات السائدة داخل السرة المعيشية.

  هي إحدى استراتيجيات البحث النوعي حيث يمكن من خللها التعححرف علححىالمعمقةوبما أن المقابلة 

 حقيقة حياة الفراد داخل السرة، ودراسة واقع السرة بشكل أساسي، تم الححتركيز مححن خللهححا علححى

  ومجموعة العوامل التي تساعد على وصف العملية التي يتم عبرها تشححكيل وضححعيةالمختلفةقف االمو

  للوصول إلىالسر المبحوثةمعينة للدراسة الحالية، إذ تتضمن في التحليل عمل مقاربات ومقارنات بين 

 القضايا العامة التي فيها التقاء واتفاق في التوجهات والقضايا والمؤشرات التي كانت مجاًل للختلف في

وجهة نظر أفراد السر تبعا لظروفها المختلفة، وهذه المادة الرئيسية في التحليل.
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  لدراسة أنماط لسر معيشية للوقوف على تقييم المبحوثححات والمبحححوثينالمعمقةكما تم استخدام المقابلة 

 طبيعة العوامل والليات في اتخاذ أنماط القرارات المختلفححة والعلقححاتل، )داخل هذه الوحدات السرية(

 والعمليات المختلفة داخل السر والثر الجتماعي والقتصادي والعوامل الخرى المتولدة في المجتمححع

 مقابلححة النسححاء والرجححالحيث تمت وتأثيراتها المختلفة على العلقات السائدة داخل السرة المعيشية. 

 (الزوج والزوجة) والبناء داخل هذه السر. وبما أن المقابلت المعمقة هي إحدى استراتيجيات البحححث

 النوعي الذي يمكن من خللها التعرف على حقيقة حياة الفراد داخل السرة، وهي بالساس ل تسححتخدم

. أيضالدراسة الفراد، بل لدراسة واقع السرة فقط 

 إن استخدام السرة كوحدة للدراسة من خلل المقابلت المبنية كأداة للبحث الكيفي تهيئ الظروف لجراء

 بحث أكثر شمولية، ويقوم هذا التجاه بتوفير وصف غني يترجم خبرات الناس في المجموعة المطلوبححة

 من منظور الناس أنفسهم، وهي تضمن الخذ بعين العتبار الفعال والنعكاسات لفعحال النحاس الحتي

 تعكس حياتهم وتعقيداتها. كما أن مجموعات البحث للمقابلت غير مختارة بشكل منتظم وحجمها محدود،

 كما أنها ليست ممثلة للمجتمع، لن الهدف من البحث ليس لغرض التعميم والمقارنة في النتححائج حسححب

 المناطق أو حسب متغيرات مختلفة، وإنما الهدف الرئيسي الفهم المعمق للكيفية التي تتم فيها هذه العمليات

داخل السرة الفلسطينية. 
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 اشتمل دليل السئلة المعد مسبقا على عدة قضايا ومحاور تركزت في المستويات التالية: وقد

 توفير معلومات متكاملة كخلفية حول السرة - خلفيححة إلى هدف هذا الجزء من الدليلالمستوى الول: 

عامة حول السر - (خلفية اقتصادية، اجتماعية، صحية وتعليمية).

 كذلك بنية العلقات الجتماعيححة فححي ناقش العلقات العائلية والسرية (حدود السرة) المستوى الثاني:

 سياق السرة، الحمولة العشيرة، الحي، وكيف تتبلور هذه العلقات وبأي اتجاه ومن الذي يؤثر في بنححاء

العلقات واتخاذ القرارات المرتبطة في بنائها. 

 : يرتبط بالدوار والمسؤوليات (تقسيم العمل والنشاطات) وما هي السس التي يتم بنححاءالمستوى الثالث

عليها توزيع الدوار والمسؤوليات وعلقتها بعملية اتخاذ القرار، وقضاء الوقت وتوزيعه.

  يتعلق بإدارة المصادر وتوزيعها، والكيفية التي تدار بها تلك المصادر وما هي العواملالمستوى الرابع:

التي تؤثر بشكل مباشر فيها مع أهمية ربط إدارة المصادر بعملية اتخاذ القرار والملكية والعمل وغيرها. 

 القححرارات: مجححالت: يشمل هذا المستوى من الدليل عملية اتخاذ القرار على عححدة المستوى الخامس

  بالشريك، والقرارات الخاصة بالولد، والقرارات الستراتيجية والمستقبلية للسرة،ة والخاصةالشخصي

 وهذه القرارات متعلقة باقتصاديات السرة، وحياتها الجتماعية...الخ. وتكون القرارات متعلقة بالسححاس

بالسلطة والقوة داخل السرة المعيشية. 

  يضم هذا الجزء الخلفات المركزية داخل السرة، والتي أدت إلى حححدوث صححراعالمستوى السادس:

 داخل السر، والكيفية التي تم التعامل من خللها مع هذه الخلفات وحل المشكلت وإلححى أي مسححتوى

وصلت هذه المشكلت وما هي العوامل التي تحسم فيها الخلفات.   

 على السئلة والفتراضات التالية:بإجاباتكما حاول الدليل الخروج 

إلى أي مدى ترتبط وتتأثر السر بالواقع المحيط؟-
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 داخل السرة، وهل هذه الدوار أصبحت بنى جامدةللفراد ما هي الدوار الساسية -

متغيرة بفعل عوامل تؤثر على واقع السرة؟  أم أنها ،من الصعب تغييرها

 تساهم في حدوث نقلة في الدوار التقليدية، وبالتاليما هي العوامل والمكانيات التي -

 تساهم أيضا في منح السلطة والقوة للفراد؟ هل هي عوامل مادية أم أيديولوجية أم خليط منها؟

  في تغيير الدوار والمسؤوليات ويساهم في منح قوة وسححلطةعمل النساءهل يساهم -

لهن؟

هل يساهم التعليم في تغيير الدوار والمسؤوليات ويساهم في منح قوة وسلطة للنساء؟-

 عملية اتخاذ القرار إلى خلفات داخل السرة؟ وما هي العوامل التي تحسححمهل تقود -

في النهاية؟الخلف 

؟طبيعة وآليات اتخاذ القرار داخل السرة المعيشيةما هي -

 وهل يستخدمن استراتيجيات مختلفة مثححل داخل السرة؟ ن مصالحهالنساءكيف تمثل -

 الغيرية والصراع والتعاون والمساومة داخل السرة؟ وما هي العوامل التي تساهم في تحسححين

إمكانيات التفاوض لدى النساء؟ 

 هل يمكن تصنيفها وفق طبيعةما هي القرارات التي تكون النساء قادرة على اتخاذها؟ -

 (قرارات استراتيجية، والقرارات الروتينية اليومية).  القضايا التي يتخذ فيها القرارات مثل

 كيف تتم عملية إدارة المصادر وتوزيعها؟ ما هي السس والمصححالح الححتي تؤخححذ-

بالعتبار؟ ولصالح من تكون (الرجال أم النساء)؟

 هل هناك تقسيم عمل (العمل النتاجي والنجابي) مرتبط بأفراد السرة على أسححاس-

جنسهم وعمرهم؟ 

 وهل يساهم الدخل في زيادة قوة الطراف المختلفة، وكيف تتم عملية الصرف وفححي-

أي التجاهات؟
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وهل يساهم الحصول على الدخل (خاصة للمرأة) في إعادة تقسيم العمل المنزلي؟ -

تحليل المقابلت

 استخدم السلوب المقارن في تحليل البيانات التي جمعت حول السرة المبحوثة، ومن أجححل المقارنححات

 ، اعتمد التحليل بالساس المقارنة بينأولوالربط في عملية التحليل تم استخدام أكثر من محور تحليلي: 

 أسر النساء العاملت وأسر النساء غير العاملت، وكذلك مقارنة توجهات أفراد السرة الواحححدة علححى

 ، ولجراء التحليل المقارن لوضاع السححر تححم تصححنيفثانياأساس النوع (توجهات الرجال والنساء). 

 العمححل المنزلححي، توزيححع وتقسيم (بنية السرالقضايا التي خضعت للنقاش والتحليل إلى ثلثة محاور: 

  المختلفححةمتغيراتال لكل أسرة حسب القضايا وتم تصنيف كل .، عملية اتخاذ القرار) وإدارتهاالمصادر

  من خلل تضمين توجهات النساء والرجال فححي كححلبالمحاور الربعة للتحليل والنقاشومدى ارتباطها 

 أسرة على حدة للمقارنة بين السر المختلفة من خلل بنيتها الجتماعية والقتصادية والسرية. وسححيتم

 استخدام اقتباسات الرجال والنساء الذين تمت مقابلتهم، حيث وضعت هذه القتباسات كمححا عححبر عنهححا

أصحابها دون تغيير. 

مجتمع الدراسة

 وتم اختيار نماذج أسححر،حح 2005أجريت المقابلت في محافظتي رام ال وبيت لحم، خلل شهر شباط 

 متنوعة، فنرى أن هناك تعددية ديمغرافية وطبقية وسياسية واجتماعية فححي العينححة المختححارة، وّسححهل

 الوصول إلى بعض السر في هاتين المحافظتين وجود باحثتين خبيرتين مساعدتين للباحث فححي العمححل

الميداني. 

  تمت مقابلةوبالتالي، باعتماد بعدي الجنس والعمر ة كل أسرمعإجراء أكثر من مقابلة على  البحث اعتمد

 14 التي لديها أولد أعمارهم أكححثر مححن في السر أبناء وبناتمقابلة بعض كما تمت الزوج والزوجة، 

سنة. 
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  (رفض زوجا13 زوجة داخل هذه السر، كذلك مقابلة 14 أسرة فلسطينية، ومقابلة 14تناولت الدراسة 

  مححن أولد لخمس أسر5 بنات و6، في حين تمت مقابلة أحد الزواج إجراء المقابلة بعد تحديد الموعد)

.ضمن العينة العامة

  أسرة، خمس أسر فيها الزوجات عاملت وتسع فيها الزوجححات غيححر14تضمنت الحالت قيد الدراسة 

 ومستويات تعليمية،  الثاني والثالث والرابع والخامسودوكّن في مراحل عمرية مختلفة في العقعاملت. 

 . كما كان من بين السر الربع عشرة أسرتان ل يوجدما بين المية وبين حاصلت على دراسات عليا

  وتنوعت أعمار الطفال والبناء لدى هذه السر، فأسر لديها أبناء كبار ومتزوجون وأسححرلديهما أولد،

  الثاني والثالثودفي مراحل عمرية مختلفة في العقكما كان الزواج أيضا لديها أطفال رضع وما بينهما. 

. على دراسات علياينومستويات تعليمية ما بين المية وبين حاصل والسابع من العمر، والرابع والخامس

والجداول أدناه تبين تلك العينات: 

 أسرة)14صفات عينة البحث (

النساء غير العاملت
ملحظات  حجم

السرة
 متوسط الدخل

 الشهري
الزوجعمل  التعليم  عدد الولد العمر

2 1000-2000 
شيكل

الزوج عامل الزوجة طالبة جامعية
الزوج إعدادي

ل يوجد أولد  23

 زواج
15مبكر/

6 عامل  شيكل200 الزوج إعدادي
الزوجة إعدادي

سنة)4-10(4 28

4 ل يوجد دخل  كل الزوجين ل
يعمل

الزوجة ثانوي 
الزوج دبلوم صناعي

28 سنة)3-6 (2

9  مزارع/مشروع شيكل1400
حيواني

الزوجة ثانوي
الزوج ثانوية عامة

  أقل5سنة)/2-15 (7
 سنة14من 

33

شيكل2200 7 موظف الزوج إعدادي
الزوجة ثانوي

  أقل4سنة)/4-14 (5
14من 

35

6 الزوج يعمل  شيكل4500 الزوجة ثانوي 40  أقل1)/12-18 (4
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الزوج دبلوم   سنة14من 
 زواج
15مبكر/

7 شيكل2000 الزوج عامل الزوج إعدادي
الزوجة ابتدائي

 أقل2سنة)/4-21 (5
 سنة14من 
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 هوية القدس
الزوجة

8   بجانب6000
راتب البن/

الزوجان ابتدائي عامل سنة)/13-27 (6
14اقل من 1

48

  أبناء3
متزوجون)

8 4000
 شيكل (ل يتدخل

 في دخل بناته
 العاملت،

 عاملت وغير3
متزوجات)

عامل الزوج ابتدائي
الزوجة إعدادي

سنة)20-36 (9 55

النساء العاملت
ملحظات  حجم

السرة
 متوسط
الدخل 

عمل الزوجين التعليم  عدد الولد العمر

 الزوجة عندها
مشكلة إنجاب

2 1600
شيكل

 الزوج عمل
 موسمي/الزوجة

موظفة

 الزوجة دبلوم
 (طالبة جامعية)

 طالبالزوج 
جامعي 

ل يوجد أولد 22

6 8000 
شيكل

 كل الزوجين
 موظف (الدخل

الرئيسي من الزوج)

 كل الزوجين
بكالوريوس

36 سنة)1-13(4

6 7000
شيكل

 كل الزوجين
موظف 

 كل الزوجين
بكالوريوس

4)13-18/(1 
14أقل من 
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 ناشطكل الزوجين 
سياسيا

6 7500
شيكل

كل الزوجين عامل  الزوجة دبلوم
 والزوج

 بكالوريوس

4) 14-25 
سنة)

47

 الزوج والزوجة
ناشطان سياسيا
 وتملك السرة

مشروع تربية طيور

5 14000
شيكل

 كل الزوجين
 موظف و(أحد

البناء)

 الزوجة دبلوم
 والزوج

 بكالوريوس

سنة)28-29 (2 48
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المشكلت والتحديات المنهجية

 كانت أجواء المقابلت ودية وتفاعلية، رغم وجود صعوبة في قبول بعض السر لتسجيل المقابلت وتححم

 تنفيذ رغبة السر، حيث اعتمدت السئلة الموجهة للسر على دليل أسئلة تضمن العديححد مححن القضححايا

المرتبطة بإشكالية البحث، وتم تدوينها من قبل الباحث ومساعدتيه أثناء المقابلة.

 من أهم المشكلت والتحديات التي واجهت الباحث هي عملية اختيار أسر البحث، فقد اضطر الباحث إلى

 الستعانة بباحثتين ميدانيتين خبيرتين لمساعدته من أجل كسر القيود في التعامل مع السر المبحوثة. وقد

 مما اضطر فريق البحث للبحث عححن أسححر أخححرى أسر) 10(تم رفض العديد من السر لفكرة البحث 

 مختلفة، وكان الرفض الكبر من السر المثقفة والعاملة بادعاء ضيق الوقت، في حين أن أسرة من ذات

الطبقة رفض باقي أعضائها (الزوج والبناء) إجراء المقابلت.

 وفي مجال آخر كانت بعض السر تعطي إجابات مقتضبة، فمهما حاول البححاحث تقححديم المزيححد مححن

 مما يدل على أن السر متحفظة على نوع وطبيعة وكمية المعلوماتالستفسارات تبقى الجابة محدودة. 

 التي تود الدلء بها، فعلى سبيل المثال: السئلة المتعلقة بالعلقات الجنسية بين الزوجين شكلت قضية ل

 يمكن التطرق إليها بتاتا حيث كان الخيار إلغاء المقابلة في حال الصرار على طرحها ولهذا أسقطت من

 . كما اعتبرت بعض السر أن بعض القضايا التي طرحت في المقابلة غير مهمة لنقاشها، حيححثالدراسة

سيتبين في التحليل غياب لبعض السر وهذا نابع من رغبتها في عدم الخوض في تلك القضايا. 

  الزوجان لدى بعض السر يحاولن إظهار التفاق العام في بعض القضايا خاصة إذا كان نقاشاكما كان

مشتركا بينهما، كما كانت هناك مبالغة في توصيف الوضع العام لدى السر في أحيان أخرى.

  بيححن البححاحث والسححرالتي واجهت الدراسة فكانت التغلب على وجود حاجزأما فيما يتعلق بالتحديات 

 حيث كانت بعض السر ترفض فكرة وجود باحث يقابل السرة بشكل عامبسبب جنس الباحث، المبحوثة 

 ، وكانت الجلسة الولى من وخاصة الناث منهمويتحدث مع كل أفرادها عن مختلف القضايا الخاصة بهم
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 البحث في غالبها تذهب إلى كسر الجمود ورفع الحواجز ليتسنى لنا كباحثين خلق جححو إيجححابي أثنححاء

المقابلة. 

 كما ساعد وجود الباحثتين مع الباحث في كسر الكثير من الحواجز مع السححر، خاصححة فححي إجححراء

المقابلت مع الزوجات والبنات، وفي تحديد المواعيد المختلفة للمقابلت.

  الزوجات يفضلن الحديث بشكل منفصل حال غياب باقي أفراد السرة ليكون لديهن مجال واسححعكما أن

من الحرية فيحاولن تفريغ (الهموم والمشاكل) خاصة في ظل غياب الزوج عن المنزل.

 ومن الصعوبات التي واجهت الباحث أيضا تكرار المواعيد مع السر حيث برز عدم التزام من السر في

المواعيد، كما كان فريق البحث مضطرا للعودة لكثر من زيارة لتتسنى مقابلة الزوج والولد. 

 كذلك أدى طول المقابلت وتكرار الزيارات إلى بعض الملل لدى جزء من السر وكان هنححاك بعححض

الحراج لدى الباحث وزميلتيه جراء ذلك. 
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الثانيالفصل 

توزيع المصادر وإدارتها (توجهات الرجال والنساء)

 سيتناول هذا الفصل في طياته عملية إدارة المصادر المادية والتصرف بها داخل السرة المعيشية، حيث سيتم

 النظر إلى توجهات الرجال والنساء داخل السر من حيث التحكم والسيطرة والدارة والتخصيص الحصصي،

 بالتركيز على المحاور التالية: التصرف بإدارة الملك والدخل الخاص بكل من الييزوج والزوجيية، آليييات

 الصرف الشخصي لكل من الزوجين، عملية الصرف وإدارتها للبناء في المجالت المختلفة، وعملية الصرف

المالي الكبير ضمن ميزانية كل أسرة (أي ما تعتبره السرة صرف مالي كبير ضمن ميزانيتها). 

 شكلت عملية إدارة المصادر اهتماما رئيسيا للسر المبحوثة وأفرادها خاصة أن المصييادر لمعظييم السيير

 اقتصرت على المصدر المالي من عمل الرجال بشكل رئيسي في أسر النساء غير العاملت، وعمل الرجييال

والنساء في أسر النساء العاملت. 

 تمركزت المشاركة في عملية إدارة المصادر المادية للسرة للمساهمين بها بشكل رئيسييي، حيييث تشييارك

 النساء بشكل رئيسي في إدارة موازنة السرة ومصادرها في حال كان لديهن مصدر خاص بهن سواء كييان

 المصدر هو دخلهن في العمل للنساء العاملت أو مصدر داعم رئيسي لديهن كالملكية أو دعم مباشر من البن

 أو الهل للنساء غير العاملت.  وأشارت نتائج الدراسة فيما يتعلق بالمصادر إلى أن فقر السرة أو غناها لم

 يؤثر بأي صورة على عملية إدارة مصادر وموازنة السرة أو على أدوار النساء والرجال فيها، وهذا جيياء

 ) حيث بينت أن السيير ذاتYoung,1992متناقضا لما جاء في بعض الدبيات وخاصة دراسة كيت يونج (

 الدخل المحدود تلقي بعبء إدارة المصادر على المرأة لن عليها أن تتدبر أمور السرة ضييمن الميزانيييات

المحدودة جدا. 
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توجهات الرجال والنساء لدارة المصادر وامتلكها

 في هذا الجزء من التحليل سنتناول كل أسرة على حدة، مع تحليل تصريحات الرجال والنساء وتوجهاتهم نحو

 نقاش الفروقات بينإلى إدارة المصادر وامتلكها ضمن الظروف المختلفة التي تعيشها السر. كما سنتطرق 

 أفراد السرة (بناء على نوعهم الجتماعي) في الوصول إلى المصادر وعملية إدارتها، وتبيان ما هي السس

 والعمليات التي يتم على أساسها الصرف، وكيف يتم التعامل مع الدخول و/ أو الدخارات والملك الخرى،

وما هي العوامل المؤثرة في عملية إدارة المصادر بشكل عام.  

 يبين الجدول اللحق أن المصادر المادية للسرة شكلت كما عبر عنها أفييراد السيير المصييادر الرئيسييية

 المتوفرة لدى السرة، حيث كان الدخل من عمل الزواج والزوجات هو المصدر الساسي لخمس أسر، بينما

 تنوعت مصادر أربع أسر من خلل ملكية بعض العقارات وتأجيرها، ودخييل إضييافي ميين خلل بعييض

المشاريع كتربية الحيوانات لدى بعض السر الخرى.

المصادر المادية للسر المختلفة
 عييدد الولدأسر النساء غير العاملت

 وفئاتهيييييم
العمرية

 عييييدد الولدأسر النساء العاملت
وفئاتهم العمرية

  سيينة: الييدخل23أسرة الزوجيية 
شيكل (عامل بلط).1000-2000

الزوجة ل يوجد أولد   شيكل1600 سنة: 22أسرة 
  شيكل راتب الزوجة مدخليية1200(

  شيكل عمييل متقطييع400بيانات + 
للزوج).

ل يوجد أولد

 وما يدخل على السرة من العمييل
المتقطع للزوج هو محدود.

الزوجة )3-6(2   شيكل8500 سنة: 36أسرة 
  شيكل راتب الزوج برمجيية7000(

  راتب1500وشبكات شركة خاصة+ 
الزوجة معلمة.

4)1-13(

 200 سنة: الدخل 28أسرة الزوجة 
المتقطع)+ الزوج  عمل  (من   شيكل 

الزوجة )4-10(4   شيكل6700 سنة: 43أسرة 
  شيكل راتب الزوجة موظفيية3000(

4)13-18(
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  شييكل راتيب3700في السيلطة+ مساعدات عينية على بند البطالة.
الزوج موظف أمين مكتبة

 1400 سيينة: 33أسرة الزوجيية 
) المسكن+ 700شيكل  أجرة   700 

شيكل مبيعات مشروع حيواني).

الزوجة )2-14(7   شيكل5000 سنة: 47أسرة 
مدير في3000( الزوج  راتب    شيكل 

  شيييكل2000السلطة وظيفة مدنية+ 
راتب الزوجة  معلمة).

4)14-25(

 2200 سيينة: 35أسرة الزوجيية 
 شيكل (راتب الزوج موظف مييدني

في السلطة.

 شيكل14000 سنة: 48أسرة الزوجة )5-14(5
(صحفي)  الزوج  شيكل5000(دخل    

والزوجييية (ميييديرة مكتيييب) (
 شيييكل ،4000شيكل) والبن 4000
  شيكل من مشروع تربية1000ودخل 
طيور)

2)28-29(

 4500 سيينة: 40أسرة الزوجيية 
  شيكل راتب الييزوج3500شيكل (

 1000موظف في القطاع الخاص+ 
شيكل أجرة مسكن)

4)12-18(

  سيينة: الييدخل44أسرة الزوجيية 
  شيكل ( عمل الييزوج فييي2000

إسرائيل)

5)4-21(

 6000 سيينة: 48أسرة الزوجيية 
  شيكل3000شيكل ( راتب الزوج 
 دخل البيينحارس مصنع خاص، 

 شيكل سائق تكسي).3000

6)13-27(

 4000نة:  سيي55أسرة الزوجيية 
شيكل (دخل الزوج مهنة خياط)

9)20-36(

 أشارت بعض النساء بحصولهن على مصادر مادية موسمية في المناسبات والعياد من الهييل والقييارب،

 وبقيت هذه المصادر محدودة جدا، وتقع في دائرة الصرف الخاص بالزوجات، ولهذا لم تتم الشييارة إليهييا

.  كمصادر دخل رئيسية للسرة

عملية الصرف وإدارة المصادر لدى أسر النساء العاملت وغير العاملت
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 تسود السر أنماط متعددة في عملية إدارة المصادر والموازنة المادية للسر، فعلى صعيد أسر النساء غييير

  الدخل الرئيسيييخلل إدارةيتم من العاملت وخاصة لدى السر المعتمدة بشكل رئيسي على دخل الزواج 

  للسرة وتكييون صييلحيات الزوجيياتالصرف حسب الحتياجات اليوميةحيث تقوم عملية  الزوج من قبل

 كمييا يسييود، محدودة جدا كمنفذة بشكل رئيسي من خلل تسليم الولد لمصروفهم اليومي على سبيل المثال

 ويكون هنيياك دور نظام تخصيص الحصص حيث يتم تقسيم الدخل إلى عدة حصص، لدى بعض هذه السر

 بعض المشتريات المرتبطة بالطعييامحصة واضح للزوجة من خلل حصة الصرف المتعلقة بالولد أو من 

 ). بينما يكون تدخلYoung, 1992. وتتناغم هذه النتائج مع ما توصلت إليه يونج (والمصروف السبوعي

 لدى الزوجات في عملية إدارة الدخل عندما يكن مساهمات بطريقة مباشرة مثل الملكية أو ميين خلل الييدعم

 الذي تتلقاه النساء من أسرهن أو أبنائهن، كذلك ارتبط بمصروف النساء الشخصي المييوال والهييدايا الييتي

يتلقينها في المناسبات والعياد كمصدر رئيسي وداعم لمصروفهن الشخصي (الدعم العائلي غير الرسمي). 

وهذا الجدول يوضح مدى مساهمة كل من الزوجين في إدارة المصادر لدى أسر النساء غير العاملت:

أسر النساء غير العاملت
مدى مساهمة النساء والرجال في إدارة المصادر التالية

 مجالت
الصرف

أعمار الزوجات

 التصرف
 بالملك الخاصة

والدخل 

 المصروف
 الشخصي المتعلق

بالزوجة

 المصروف
 الشخصي المتعلق

بالزوج

 المصاريف المختلفة
للبناء

 صرف مبلغ
 مالي كبير

للسرة
الزوج-الزوجالزوجقرار مشترك23
 مسؤولية رئيسيةالزوجالزوج والزوجةالزوج 28

 للزوج، وإدارية
محدودة للزوجة

الزوج

 الزوج مع28
مشاورة الزوجة

الزوجالزوجالزوجالزوج

 الزوج مع33
مشاورة الزوجة

الزوجالزوجالزوجالزوج
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 الزوج مع35
مشاورة الزوجة

الزوج الزوج الزوج الزوج

 قرار شخصيقرار مشترك40
 وتشاوري مع

الزوج

 الزوج ومشاركةالزوج 
محدودة للزوجة

 بصورة
مشتركة 

 دور رئيسي44
 للزوج ودور

مشارك  للزوجة 

 مسؤولية إداريةالزوج الزوج والزوجة 
تنسيقية ومشتركة

الزوج

 الزوج وبمشاركةالزوج الزوج حرية شخصية 48
 من الزوجة في

الدارة

 الزوج والبن

 الزوج مع 55
مشاورة الزوجة

الزوجالزوجالزوجالزوج 

 عملية الصييرفالدارة المشتركة وتكون من خلل وفيما يتعلق بأسر النساء العاملت، يسود عملية الصرف 

 المشتركة على الحتياجات العامة للدخل مع أهمية التنويه إلى أن دخول هذه السر تكون منفصلة ميين خلل

 الحسابات البنكية لكل منهما حسب طبيعة العمل (الذي تفرض وجود حساب بنكي لكل موظف)، كمييا يتولييد

 لدى أسر تدخل لكنه محدود من قبل الزوج في عملية الصرف المرتبطة بدخل زوجته، وتأثرت عملية الدارة

 ومشاركة النساء فييي الييدخل،أنواع الدخول بالضافة إلى مستويات الدخل هذه بعدة عوامل كما وضح منها 

).Young, 1992 على هذا في دراستها المقتبسة في مراجعة الدبيات (Youngوتؤكد 

 وتشير النتائج في الجدول اللحق أن المساهمة في إدارة المصادر لدى أسر النساء العاملت مختلفة، وهذا ما

يوضحه الجدول التالي:

أسر النساء العاملت
مدى مساهمة النساء والرجال في إدارة المصادر التالية

 التصرف بييالملكمجالت الصرف
الخاصة والدخل 

 المصييييروف
المتعلق  الشخصي 

بالزوجة

 المصييروف
 الشخصييي
 المتعليييق

 المصيييياريف
المختلفة للبناء

 صييرف مبلييغ
 مييالي كييبير

للسرة

46



بالزوج
الزوجات  (أعمار 

22،43،47،48(
 حرييية شخصييية

تشاورية
 حريييييةحرية شخصية 

شخصية 
على قائمة   إدارة 

الشراكة
على قائمة   إدارة 

الشراكة
 حرية شخصية مييع)36الزوجة  (

 ضرورة مشيياورة
وموافقة الزوج

 حريييييةحرية شخصية 
شخصية 

 إدارة مشييتركة
غالبة للزوج

على قائمة   إدارة 
الشراكة

 نستنتج من الجدولين السابقين أن مشاركة النساء غير العاملت في إدارة مصادر السرة تغلب عليها ثلثيية

 ) ليس لهن أي دور في إدارة23،28،35،33،55أنماط: النمط الول يشير إلى أن النساء اللواتي أعمارهن (

 مصادر السرة وان الدارة المحدودة تكون من خلل المشورة في التصرف العام للدخل والملك الخاصيية

 للسرة إن وجدت، ويكون الزوج هو الداري الرئيسي ويخصص في بعض الحيان حصصا للصرف أو تتم

 عملية الصرف بطريقة عشوائية. كما ساد نمط تشاوري في بعض القضايا مع النساء في بعييض الجييوانب

 خاصة تلك المتعلقة بالولد، وعملية الصرف المركزية لكل السر، ولكن تحمل كل أسرة نمطا معينا يرتبط

 بعوامل مختلفة، منها ملكية النساء، وحصولهن على دعم غير رسمي من الهل والقارب، كذلك تلعب مواقف

الزوجين وخاصة الزوجة من أهمية مشاركة زوجته دورا ايجابيا في ذلك كما سيبين لحقا.  

 بينما سادت الشراكة لدى أسر النساء العاملت وكانت المشورة والتحاور بين الزوجين في مختلف القضييايا

 وإن قيدت لدى أسرة معينة ولكن بقيت الصورة الغالبة هي الحرية والمشاركة. كما تجسدت الحرية الشخصية

لكل الزوجين في المصروف الشخصي.

عملية الصرف وإدارة المصادر لدى أسر النساء غير العاملت

غياب واضح لدور الزوجة وسيطرة كاملة من قبل الزوج

 بشكل عام تشير تصريحات الرجال والنساء أن الطار العام داخل السرة - أسر النساء غير العاملت- مييا

 زال إطارا ذكوريا، وتحاول النساء في هذا الحيز لعب أدوار ورسم علقات مرتبطة بسياق القييوة والسييلطة
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 المتأصلة داخل السرة. فعلى سبيل المثال ل تمتلك النساء أي مسؤوليات أو أدوار مشاركة بشكل رئيسي في

 إدارة المصادر (الموازنة ) للسر، حيث تم التحكم والتصرف بالدخل من قبل الداري المركزي كما نييوهت

محدودYoung (Young, 1992لذلك  دور  مع  للسرة  اليومية  الحتياجات  حسب  بالصرف  يقوم  الذي   ( 

 ومقيد للنساء (الزوجات). ويقوم بعض الزواج أيضا لدى بعض هذه السر بتخصيص حصييص للمجييالت

 المختلفة التي سيتم الصرف على أساسها، كما يعطى أيضا هنا دور محدود للنساء من أجييل القيييام ببعييض

 اللتزامات الضرورية واليومية للسرة (مثل شراء بعض الحاجات الضرورية للمنزل، أو دفييع اللتزامييات

 اليومية للمصروف اليومي للولد في المدارس. ويمكن وصف إداري السرة "الدكتاتور الصالح" الذي يأخييذ

 Beckerبعين العتبار كافة أفضليات السرة وخياراتهم خلل توزيعهم للموازنة (للدخل) كما عييبر عنهييا 

(Becker, 1981(أعباء إضافية) من الواضح أن وجود أولد داخل السرة ساهم في إضافة أدوار إدارية .( 

 مقيدة على النساء، فقد أعطى (الداري) الزوج دورا محدودا للزوجة في إدارة الموازنة ولكن ضمن السييياق

 العام الذي يحدده لعملية الصرف والتوزيع. وبشكل عام بقيت إدارة النساء غير العاملت محييدودة ومقيييدة،

 فعند نقاش توجهات الرجال والنساء لدارة المصادر والموازنة في المجالت المختلفة سواء علييى الصييعيد

 الشخصي أو المرتبط بالولد أو المرتبط بالستثمار أو صرف مبالغ كبيرة نسبيا بقيت الدارة الرئيسية بيييد

 الزوج. كما عزز نظام وسلطة الب داخل هذه السر من خلل هيمنته على موارد السرة وتوزيييع الييدخل

).1987والموارد في إطار سلطته وقراراته (شرابي، 

 تشير النتائج أن القرار في الصرف يكون للزوج في أسر الزوجات غير العاملت، بينمييا تشييابهات آليييات

الصرف لدى خمس أسر في الطار العام فيما بينهما. 

 تشترك السر اللحقة بعدم مشاركة الزوجة في إدارة المصادر المادية المتوفرة للسرة، بغض النظر علييى

 اختلف اللغة المستخدمة من قبل الزوجة أو الزوج، فالطار العام مشترك داخل هذه السر، كما تنتمي تلييك
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 السر إلى ظروف اقتصادية مختلفة حيث يحصل الزواج والزوجات على مستويات تعليمية مختلفة، ويمارس

الزواج أعماًل مختلفة في ظل غياب العمل لدى الزوجات. 

  شيكل) جراء عمل الزوج، ول يوجد أولد لدى2000-1000 سنة على دخل (23فمثًل تعتمد أسرة الزوجة 

 هذه السرة، وتبين تصريحات الزوجين أن هناك تنسيقا وتشاورا في الطييار العييام لعملييية إدارة موازنيية

 السرة، بينما ارتبط المصروف الشخصي الخاص بالزوجة بتوزيع حصصي مخصص من قبل الزوج لرسوم

 تعليمها، وارتباطا بمصروف الزوج بقيت المسؤولية الرئيسية على عاتق اليزوج نفسيه ول يكيون أي دور

 للزوجة في إدارة الدخل والمصروف الخاص به. وما بين التمنيات والواقع لمتلك السرة لمصييادر عالييية

 بقيت المسؤولية الرئيسية لدى السرة بيد الزوج، رغم أن ذلك من باب التمني حسب الزوج والزوجة.

  أن القرارات الخاصيية بييإدارة شيكل أو أكثر شهريا)200 ( سنة)28كما يؤكد الزوجان في أسرة الزوجة (

 مصادر السرة في كل التجاهات مرتبطة بشكل رئيسي بالزوج، وأن الزوج ميين يمتلييك إدارة المصييادر

  وبقي التشاور فيوالسيطرة عليها وهو من يدير موازنة السرة ويعمل على توزيعها على باقي أفراد السرة.

الطار العام لعملية إدارة مصادر السرة، وتمتاز هذه السرة عن غيرها بالزواج المبكر.  

 33 سنة، وذات الصورة أيضا لدى أسرة هذه الزوجيية 55ولم تختلف الصورة بعموميتها لدى أسرة الزوجة 

سنة.

  سنة، أن مشاركة الزوج لزوجته في بعض الحيان في35بينما تشير تصريحات الزوجة لدى أسرة الزوجة 

 إدارة المصادر وعملية الصرف بصورة عامة هي من باب الحيلة واللتفاف عليها، وليس نتيجيية قناعيية أو

 توجه لدى الزوج بأهمية مشاركتها إياه في عملية إدارة مصادر السرة. وفي هذا الجدول سيتم التعرف على

كيفية التصرف بالملك أو الدخل:
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توجهات الزوج والزوجة لكيفية التصرف بالملك والدخل 
الزوج الزوجة 
 والدخل (افتراضي لدى جزء من السر)التصرف بالملك الخاصةعمرها

 "بالنسبة للدخل يتم تقسيمه حسب حاجييات الشييهر مثل23
 بأخذ منه مبلغا للجامعة ومبلغ تسديد فييواتير الكهربيياء
 والماء وبالنسبة للمواد الغذائية بشكل عام يتم أخذ مبلييغ
 خاص بها من خلل الشهر ومن خلل تبادل الرأي بيني

وبين الزوج"

 أتصرف به عن طريقي وطريق زوجييتي ميين
 خلل التنسيق معها وبعدها يتم اتخيياذ القييرار
 وكيف يتم التصرف"" أتصرف به عن طريقييي
وبعدها التنسيق معها   وطريق زوجتي من خلل 

يتم اتخاذ القرار وكيف وأين يصرف
 يتم التشاور بيني وبين زوجتي في معظم الحيانل يوجد لي أملك خاصة 28
يتم أخذ القرار بناء على الحوار والنقاشيؤخذ القرار من الزوج. 33
 أتصرف به بصورة شخصية ولكن أشعر الزوجةيتم القرار بناء على النقاش 35

بأني أحاورها للحيلة فقط
ل يوجد شيء نختلف عليهل يوجد لي دخل ول أملك خاصة 55

المصروف الخاص بالزوجة
 تقع على عاتق الزوج وذلك بسبب أنه هو اللي بعمل وله23

 دخل شهري وهو المسؤول عيين إدارة المنييزل وهييو
المسؤول الرئيس عني"

 "أن المسؤول عن المصروف الخاص بالزوجيية،
 أنا اللي بعمل داخييل السييرة بعطيهييا المييال

لتصرف على نفسها"

 مصروفي من زوجي، ول يوجد مصروف معين عندما28
أحتاج إشي أطلب منه

أنا اللي بقرر

 أعود للزوج حسب احتياجاتي الشخصية مثل في33
 المرض وشراء الملبس أو غيره ولكن ل يوجد

مصروف معين شهري.

أنا بعطيها ما تحتاجه لشراء حاجاتها 

 أنا المسؤول عن مصروف زوجتي بعطيها مابحصل على أي مبلغ بطلبه من الزوج 35
تحتاجه حسب طلبها 

 حسب احتياجاتها تطلب ل أتدخل بمصروفها،تقع هذه المسؤولية على الزوج55
مني وأنا بعطيها 

المصروف الخاص بالزوج
 "المصروف الخاص بالزوج هو اللي يكون مسؤول عن23

نفسه فل أحد غيره يصرف عليه إل دخله الشهري"
 " أنا المسؤول عن المصروف الشخصي الخاص
 بي وذلك عن طريق العمييل والحصييول علييى
 الراتب وذلك لنني أنا الوحيد الذي أعمل داخييل

السرة فالزوجة ل تعمل"
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أنا اللي بقررهو من يتحكم به وأنا ل أتدخل به28
 أنا المسؤول عن المصروف الخاص بي أنانفسه هو المتصرف بدخل السرة33

 الوحيد المسؤول عن مصروف السرة وبصرف
من دخل السرة

 يعود المصروف الخاص لي فأنا لي راتبيعود للزوج يصرف ما يشاء لنه راتبه هو اللي بجيبه35
شهري بصرف ما بحتاجه 

ل أحد يتدخل فيهو المسؤول عن نفسه55
مصروف البناء

ل يوجد أبناء لدى السرة23
 ل يوجد مصروف محدد لهم ولكن القرار بالخير يعود28

لزوجي
أنا اللي بقرر

 مسؤولية الزوج يتم إعطاؤهم مصروفهم اليومي،33
والمسؤول عن مصروف تعليمهم وترفيهم

 المصروف الخاص بالولد أنا بعطيهم  إياه أنا
المتصرف بالدخل وإنفاقه 

 الزوج هو المسؤول عن مصروف الولد بإعطائهم35
مصروفهم كل يوم بالصباح

 أنا المسؤول عن مصروف الولد بعطيهم إياه
بشكل يومي أو كل يومين

 بنتي الوحيدة في الجامعة أنا بعطيها المصروفهو المسؤول عن مصروف الولد 55
وباقي أولدي بشتغلوا هم بعطوني مصاري

صرف مبلغ مالي كبير
 " ليس هناك مبالغ كبيرة لدينا لصييرفها ولكيين" الوضع المالي ل يسمح شراء أشياء"23

 عندنا طموح الوصول لذلك فييي حاليية تحسيين
 الوضع المادي فإذا حصل ذلك يكون المسييؤول

"أناعنه 
 ل يوجد سيارة ول مصاريف كبيرة ولكن إذا فيه مبلغ28

كبير الزوج بالعادة بقرر. 
أنا اللي بقرر

أنا المسؤول عن صرف مبلغ كبير الزوج المسؤول عن المصروف 33
أنا المسؤول عن صرف مبلغ كبير الزوج هو المسؤول سواء معاه أو عن طريق بيع أرض35
القرار يعود ليل يوجد 55

خلصة القول
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 تظهر تصريحات الرجال والنساء أن الزوج هو الممول الرئيسي للسرة من خلل عمله المحدود بجييانب أن

 الزوج هو الذي يعمل على إدارة المصادر الخاصة به وزوجته والولد والمصاريف المرتبطة بصرف مبالغ

 كبيرة. كما يصف الزوج نفسه بالمسؤول الرئيسي والموزع المركزي على أفراد السرة كل حسب احتياجاته.

 وتشير تصريحات الزوجة أن ل حيلة لها في إدارة مصادر السرة المحدودة. وإذا شاركت في إدارة بعييض

 عمليات الصرف تكون هذه المشاركة محدودة ومقيدة بتوجيهات من الزوج، ومثال ذلك فيما يتعلق بمصروف

 البناء تقتصر إدارة الزوجة على المصروف اليومي الخاص بهم كهيئة وسطية ما بين الزوج والولد فييي

 تزويدهم بالمصروف اليومي وبقي الطار العام والرئيس بيد الزوج. ولم يكن للزوجيية أي دور فييي حييال

ترغب السرة في صرف مبلغ مالي كبير، وإنما اقتصرت إدارة عملية الصرف على الزوج. 

 على دخل غير محييدد شييهريا سنة) 28وفيما يتعلق بباقي أسر النساء غير العاملت، تعتمد أسرة الزوجة (

 عمل الزوج، وقد تراجع الدخل والمستوى القتصادي في ظل النتفاضة، فشكل الدخل مصدرا رئيسييياعلى 

لعملية الصرف داخل السرة.  والجدول التالي يوضح ذلك:

توجهات الزوج والزوجة لكيفية التصرف بالملك والدخل 
   سنة   28  أسرة الزوجة  

الزوج الزوجة 
 التصرف بالملك الخاصة والدخل:  ل تنسيق وهو اللي

بقرر وبتصرف 
 بتصرف فيها بصورة شخصية بالطريقة اللي

تعجبني غلط صح بتصرف فيها لحالي
 المصروف الخاص بالزوجة: في كثير من الحيععان تعععود
 المسؤوليات حسب اللي بيجي من خالتي وأختي وعمععي،
 هو مش أنه ما بشتري لي بس بشتر لي مرة في السععنة.
وفش أنه مثل في الي مبلغ معين يعطيني إياه اللي شخصي

 ما بعطيها مصروف خاص إلها ولكيين لمييا
تحتاج أي شي بعطيها تشتري

 المصروف الخاص بالزوج: " هييو اللييي مسييؤول عيين
 مصروفه الشخصي لنه لما بشتغل بخلي معيياه مصيياري

 " المصروف الخاص إلي لني بشتغل بظييل
 معي المصاري وبصرف منها حسييب مييا
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بحتاج"الشغل وهو اللي بتصرف فيه" 

 "أنا وهو مسععؤولن عععن المصععروفمصروف البناء: 
 الخاص (اليومي) بالولد، هو المسؤول عععن المصععروف
 الخاص بتعليم الولد، وعن المصروف الخععاص برفاهيععة

الولد ورحلتهم ونشاطاتهم"

 "أنا وزوجتي مسععؤولن عععن المصععروف
 الخاص (اليومي) بالولد، وأنا المسععؤول
المدرسية المستلزمات  وشراء  تعليمهم   عن 
 والكتب والقلم ومدخوليات ولععو إن شععاء
(الجامعات)، المسؤول  أنا  بدهم يدرسوا   ال 
 وأنا المسؤول عن رفاهية الولد لما راحوا
 رحلة أعطيتهم مصععروف الرحلععة وبععدفع

للساتذة أجرة الرحلة".  
 صرف مبلغ مالي كبير: " هو المسييؤول إذا يبقييى معيياه

مصاري بس غالبا ما بيكون معاه مصاري"
 " أنا المسؤول عن صرف مبليغ مين هيذا
 النوع لما يكون معي إذا كان لنه مش دائما

بكون معاي"
 ، إلييى أن الزوجييين يييديرانشيكل)4500 ( سنة40ولدى أسرة أخرى تشير تصريحات الزوجين الزوجة 

 مصادر السرة بصورة مشتركة وهذا الحافز للزوج لمشاركة زوجته من خلل امتلكها لدخل ناتج عن أجرة

 حيث برزت صور عديدة في هذه السرة للمشاركة في القرارات الرئيسية المتعلقة بالصييرفمسكن تمتلكه، 

 مثل مصروف البناء، والتشاور في التصرف العام بالملك والدخل والصرف المتعلق بصرف مبلغ كييبير

 أهمية الملكية في تمكين )Agarwal (Agarwal,1997لدى السرة. ومن العوامل الرئيسية التي تؤكد عليها 

النساء وأن يتبع الملكية القدرة على التصرف الملتصقة بالعتراف القانوني واعتراف عرفي (اجتماعي).

والجدول التالي يوضح كيفية إدارة المصادر من كليهما:

توجهات الزوج والزوجة لكيفية التصرف بالملك والدخل 
   سنة   40  أسرة الزوجة 

الزوج الزوجة 
 التصرف بالملك الخاصة والدخل: يتم الحوار والنقاش مع

فلدي دخل من أجرة المسكنالزوج 
يتم التصرف بالحوار والنقاش

 الزوجة هي المسؤولة عن مصروفها تتصرف بالدخل  إشي من مصروفيالمصروف الخاص بالزوجة: أي

53



الثاني (أجرة المسكن) بالضافة إلى الستعانة بيالشخصي بأخذه من زوجي ومن أجرة البيت اللي مأجره
  الزوج هو المسؤول عنالمصروف الخاص بالزوج:

مصروفه 
 أنا المسؤول الول والخير عن المصروف الشخصي

باعتباري رب السرة 
 أبنائه باعطائهممصروف البناء: الزوج هو اللي بينفق على 

مصروفهم الخاص بهم وذلك لتلبية احتياجاتهم.
بصورة مشتركة 

بصورة مشتركة لنه كل واحد عنده دخل معينمسؤولن صرف مبلغ مالي كبير: إحنا مع بعض 

 شيكل) حيث بقي دورها محدودا داخل أسرتها في 2000 سنة) (44لكن، هناك اختلف لدى أسرة الزوجة (

 عملية إدارة المصادر وامتلكها، فالدارة الرئيسية وعملية توزيع الدخل على المجالت المختلفيية مرتبطيية

 بالزوج وتقتصر مشاركة الزوجة في إدارة المخصصات تم تلقتها من الزوج، ويقر الزوج ذلييك ميين خلل

 تخصيص حصة من دخله للسرة شهريا. وكانت إدارة الزوجة محدودة بمصييروف الولد ميين المصييادر

 المتوفرة داخل السرة، حيث تدير الزوجة جزءا مهما وحيويا مرتبطا بيوميات الطفال واحتياجاتهم، كما كان

 للزوجة مشاركة في الدارة العامة للمصادر وإدارة الموازنة العامة، كما تسيطر هذه الزوجة علييى عملييية

الصرف الخاصة بها.

 وارتباطا بمصروف الزوج يقر كل من الزوجين بخصوصية الموضوع وارتباطه بالزوج وحييده، ويرجييع

 القرار النهائي والدارة النهائية للزوج حال قررت السرة استثمار مبلغ عال أو التصرف في أحد المصييادر

المهمة فالقرار يعود أيضا للزوج.

 وبالرغم من أن هذه الزوجة تزوجت مبكرا إل أن المواقف التي تشكلت عند كل الزوجييين بينييت أن لييدى

 الزوجة مشاركة ولو محدودة في عملية إدارة الموازنة العامة للسرة. وفي هذا الجييدول تظهيير محدودييية

تصرف الزوجة ببعض المصادر:

توجهات الزوج والزوجة لكيفية التصرف بالملك والدخل
   سنة  44  الزوجة   أسرة 

الزوج الزوجة 
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 التصرف بالملك الخاصة والدخل: "يكون لي دور في التصععرف فععي
 الدخل والملك الخاصة ل يقدر الزوج في البيع خصوصا أن المنععزل
 الذي نعيش به والراضي التي حوله ل يستطيع الزوج التصرف لوحده

بدون أن يأخذ رأيي" 

 "طبعا يتم النقاش مع زوجييتي حييول الييدخل والملك
 الخاصة بي، وإذا كان رأيها يقنعني أعمل بييه وإن لييم

أقتنع به أنفذ ما يدور برأسي"

 " أنا أكون مسؤولة عنه وحرة التصععرفالمصروف الخاص بالزوجة: 
به وفي كيفية إنفاقه"

 "يعود لها عن طريق إعطائي المبلغ المتفق عليه مسبقا
 لها وهي حرة التصرف به لنها تعععرف مععاذا تحتععاج

وماذا يخصها"
  " يكون حر الختيار والتصييرف ويكييونالمصروف الخاص بالزوج:

مصروفه الشخصي بيده"
 طبعا تعود لي كيف، أشيل قسم من المبلغ ويكون هناك"

مصروف خاص لي ويبقى معي وأتصرف به وحدي"
 "مصروف الولد بيكون بيد الوالد فهو الععذي يععدفعمصروف البناء: 

  ما هععي احتياجععاتهموفي بعض الحيان يكون بيدي كوني أنا أعرف
ومستلزماتهم المدرسية واحتياجات رفاهيتهم"

 "قسم يكون معها وقسم يكون معي وهو الذي يتععم بععه
 شراء حاجياتهم ودفع ما يلزم المدرسة وهي تقوم بهذا
 الدور أما أنا في بعض الوقات أقععوم بالععذهاب إلععى
 المدرسة لدفع القساط أما الذي يحتععاجه الولد فيتععم

إعطاؤه لهم من قبلي".  
 " يكون بيد الزوج أول وأخيييرا فهييو الييذيصرف مبلغ مالي كبير: 

يصرف ويقرر" 
" يعود لي كوني رب السرة" 

  سنة على دخلين رئيسيين من الب ومن خلل دخل البن بالعمل على سيارة عمومي48تعتمد أسرة الزوجة 

 شيكل)، وفيما يتعلق بالملك ومصادر الدخل العامة للسرة، أقر الزوج أن هذه المسؤولية الرئيسييية6000(

 تعود إليه، وأقرت الزوجة مسؤولياتها المحدودة من خلل تركيزها على أملك محدودة وتكون بيدها مرتبطة

بما تتلقاه كهدايا في المناسبات المختلفة.

 وارتباطا بمصروف الزوجة، يقر الزوج أنه المزود والمخصص الرئيسي لمصروف الزوجيية ومصييروف

 البيت وهو المسؤول الرئيسي والمتحكم بمصروفها الشخصي وهي تتصرف في نطاق محدود به، بينما تقيير

الزوجة ذلك بصورة أخرى من خلل سيطرتها على الموال التي تتلقاها في المناسبات المختلفة.

 في حين نجد أن المصروف الخاص بالزوج هو مسؤوليته الشخصية دون أي تدخل أو نقاش مع أي طييرف

من أطراف السرة.
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 ويقر الزوجان أن المسؤولية الدارية والمالية وعن مصروف واحتياجات الولد مرتبطيية بشييكل رئيسييي

 بالزوج، مع مساعدة محدودة ومحددة من البن الكبر، ومسؤولية محددة إداريا من قبل الزوجة فييي تيسييير

المور المالية للولد واحتياجاتهم وبالتنسيق مع الزوج.

 كما أن القرار المرتبط بالصرف والستثمار في مشاريع معينة يعود للزوج والبيين الكييبر، مييع تييدخل

 ومشاركة من عائلة الزوج. وبالرغم من استقللية السرة ونوويتها إل أن النمط القرابي ما زال سييائدا فييي

 ثنايا العلقات الجتماعية والقتصادية داخل هذه السرة والتي ترتكز على نمط العائليية الممتييدة (شييرابي،

 ). حيث برزت تدخلت واضحة من قبل العائلة كالخوة في نمط الصرف وخاصة عند شراء السيارة1992

نتيجة مساهمتهم بعدة أشكال في شراء هذه السيارة كما سيبين لحقا. 

 وتؤكد الزوجة أن امتلكها لمصادر خاصة جراء تلقيها من قبل الهل في المناسبات والعياد مدخل رئيسييي

 لسيطرتها على مصروفها الشخصي ويكون للمساعدة المحدودة من وجود البن العامل. وهذا الجدول سيتناول

القرارات المرتبطة بعملية الصرف والسيطرة على الدخل:

توجهات الزوج والزوجة لكيفية التصرف بالملك والدخل 
   سنة (القرارات المرتبطة بالصرف والسيطرة على الدخل)  48  أسرة 

الزوج الزوجة 
 التصرف بالملك الخاصة والدخل: " أتصرف بها بصورة

 شخصية مثل العيديات أشتري الشياء التي أشعر أني بحاجة
إلها أو أي شي بحاجة له البيت وبدون تدخل أحد"

 " أتصرف به بصورة شخصية وبقوم بسداد
الديون وشراء ما أريد"

 المصروف الخاص بالزوجة: "الزوج هو المسؤول عن
 مصروفي (الزوجة) ولكن ما بعطينا مثل خمسين شيكل وبقول
 إنهن مصروف الك من مصروف البيت بشتري كل إشي بدي

 إياه، أيضا زوجي هو اللي بصرف على الولد ولكن بيساعده
 ،ابني الكبير مساعدة بسيطة مثل إشي معين في الشهر

"وبتصرف في العيديات

 " أنا بعطيها مصروف الدار وبتوخذ منه اللي
 بتحتاجه إذا بدها تشتري جلباب أو أي إشي أنا

الوحيد المسؤول عن مصروفها الشخصي"
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 "الزوج هو المسؤول عن مصروفه المصروف الخاص بالزوج:
لنه معاه جميع راتبه وهو بصرف كيف ما بده"

 " أنا المسؤول عن مصروفي الشخصي لن
 القبضة بتظل معي وبشتري اللي بحتاجه من

دخان ولبس.
 "زوجي هو اللي بيصرف على الولد ولكنمصروف البناء: 

 بيساعده ابني الكبر مساعدة بسيطة مثل إشي معين في
 الشهر، وبالنسبة لتعليم الولد الزوج والبن الكبر همي اللي
 بيصرفوا على تعليم الولد ورفاهيتهم بيتساعدوا على ظروف

الحياة الصعبة"

 "المسؤول عن المصروف الخاص بالولد
 بعطيهم مصروفهم اليومي كل يوم أو بعطي
 لمهم وهي بتعطيهم إياه، وأنا المسؤول عن

 المصروف الخاص بتعليم أولدي وما في حدا
 بيساعدني في مصروف تعليمهم، ومسؤول عن
 رفاهية الولد كل ما بدهم يروحوا مكان بقولوا

لمهم وبتوخد أمهم وبتعطيهم"
 صرف مبلغ مالي كبير: "الزوج والبن الكبر في حالة شراء

سيارة أو صرف أي مبلغ كبير"
 " أنا وابني الكبير مسؤولن عن صرف مبلغ

" وبتشاور مع أخوتي في هذي المواضيعكبير

خلصة القول

 اقتصرت مصادر النساء ربيياتاعتمدت أسر النساء غير العاملت وبشكل رئيسي على دخل الزواج، بينما 

 البيوت بشكل رئيسي على مصادر محددة نتيجة أموال تتلقاها في المناسبات والعياد ميين القييارب، كمييا

 اقتصر المصدر الثاني على الموال التي يخصصها الزوج لزوجته من الدخل العام للسرة. شكل هذا الوضع

 ، وكان المتصرف الرئيسالعام القائم قيودا على مشاركة النساء في إدارة المصادر أو الموازنة العامة للسرة

.في إدارة الموازنة في الطار العام هو الزوج

 ومن العوامل التي ساهمت لدى بعض الحالت في إشراك النساء في إدارة المصادر وجود أملك مدرة للدخل

 لديهن، كما ساهم عمل بعض البناء لدى السر في تدخل ولو بشكل محدد في إدارة عامة لمصييادر السيير

 ، أو إدارة بعض المصروفات الخاصة بها جراء امتلكها لبعض المصادرخاصة فيما يتعلق بمصروف البناء

 . وبالعموم بقيت إدارة المصادر والتحكم بها وإدارة الموازنة منالمالية المتوفرة لديها في العياد والمناسبات
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 خلل التوزيع والتخصيص بيد الرجل باعتباره المعيل الرئيس للسرة والمسؤول الول عيين تييوفير كافيية

المستلزمات. 

 كما تلعب مواقف كل من الزوجين دورا رئيسيا في بناء هذه القرارات التي عملت على تحسين وضع بعييض

 النساء لدى بعض السر، حيث أفسح موقف الزوج في مشاركة زوجته في إعييانته ومسيياعدته علييى إدارة

 أساسيات المنزل وموقف الزوجة وأهمية مشاركتها في تعزيز وضع بعض النساء.  وكان ذلك واضحا فييي

 اللغة المستخدمة سواء من قبل الزوج أو الزوجة، فلغة بعض النساء ما زالت تعبر عن ضعف لديهّن وإقرار

 منهن بالواقع، ولكن كانت لغة البعض الخر أقوى خاصة لدى النساء متوسطات العمر والنساء اللواتي يملكن

 مصادر دخل. وكانت لغة الزواج بشكل عام تعبر عن السلطة والسيطرة، وإذا كان هناك لغة أقل حدة ميين

  فيييBokemier و Hardestyغيرها تجاه شراكة بعض الزواج مع زوجاتهم. وقد أشارت كييل ميين  

) تركيا  حول  ,Hardesty & Bokemierدراستهما  الزوجين)1989  من  لكل  والتوجهات  المواقف  عن    

 وكيف من الممكن أن تلعب دورا ايجابيا أو سلبيا في مشاركة الزوجة في عمليات الصرف المختلفيية داخييل

السرة.

 كما تمتلك الزوجة حرية لدارة بعض المصروفات الخاصة بها جراء امتلكها لبعييض المصييادر المالييية

المتوفرة لديها في العياد والمناسبات ومساعدات. 

 ولم يكن لحجم الدخل لدى مختلف السر ( فقر السرة أو غناها) أي تأثير بأي صييورة علييى عملييية إدارة

مصادر وموازنة السرة أو على أدوار النساء والرجال فيها. 
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 وبالرغم من استقللية السرة ونوويتها إل أن النمط القرابي ما زال سائدا في ثنايييا العلقييات الجتماعييية

). 1992والقتصادية داخل بعض السر والتي ترتكز على نمط العائلة الممتدة (شرابي، 

عملية الصرف وإدارة المصادر لدى أسر النساء العاملت

مشاركة واضحة للنساء في إدارة مصادر السرة

 تتمتع أسر النساء العاملت بأكثر من مصدر للدخل، وهذا ناتج من عمل الزوج والزوجة، كما توجد مصادر

 إضافية لدى بعض السر من خلل العمل الضافي لبعض الزواج.  تبين تصريحات الزوجين فييي السيير

 التي لديها زوجات عاملت أن الدارة العامة للموازنة والسيطرة على المصادر التي تمتلكها السرة مشتركة

 وترسخ بها أسس الشراكة في القضايا العامة، مع توفر الحرية الشخصية في التصرف بجييزء ميين الييدخل

 الخاص سواء للزوج أو الزوجة. كما أن النساء بشكل عام يسيطرن على الدخل الذي يمتلكنييه، وأن عملييية

الصرف تكون مشتركة على الحتياجات العامة والمختلفة للسرة. 

 تعتمد أربع أسر من أسر النساء العاملت على دخل من خلل عمل الزوجين ، وتشير الصورة العاميية ميين

 خلل تصريحات الزوجين أن القرارات الدارية العامة للمصادر والمداخيل هي إدارة مشتركة ومسؤولية تقع

  وإدارتهميياالتصرف في الملك الخاصة أو الدخلعلى عاتق كل منهما وفق أفضليات السرة، ففيما يتعلق ب

أشار الزوجان إلى أن القرار يتم بالمشورة والنقاش.

 وفيما يتعلق بالمصروف الخاص بالزوج والزوجة وعملية الدارة المرتبطة بكل منهما أجمعا على خصوصية

كل منهما في إدارة مصروفه الشخصي بحرية بمعزل عن التدخل.  

 كما أقرا أن المسؤوليات المرتبطة بإدارة المصادر الخاصة باحتياجات الولد والتزاميياتهم هييي مسييؤولية

مشتركة بين الزوجين.
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  حيييث أقيير الزوجييان أن المسيؤولية بصرف مورد مهم أو مبلغ مالي عال،ولم تتغير الصورة فيما يتعلق

 . والجدول التالي يوضح توجهات الرجال والنساء لكيفييية الصييرف علييىوالدارة والتصرف مرتبطة بهما

القضايا المختلفة:

توجهات الزوج والزوجة لكيفية التصرف بالملك والدخل 
الزوج الزوجة 

 " أتصرف بها بعد الحوار والنقاش مع  :   سنة   48  أسرة الزوجة 
 أفراد السرة وبالتالي يتم التصرف والتقييد حسب الفضل

للسرة"

 " يتم الحوار والنقاش بيننا حول الدخل والملك
الخاصة وبناء على النقاش يتم التصرف والقرار"

 " تتم المشاورات بيننا وحتى يتم النفاق وليييس لييي " الحمد ل ل يوجد أملك خاصة"  :   سنة  47  الزوجة   أسرة 
أملك خاصة لوحدي"

 : "يوجد حوار، وأنا لي حرية التصععرف،   سنة  36  أسرة الزوجة 
 والدارة بدخلي وفي أملكي ولكنها ليست حرية كاملة فأرجع له

دائما (المقصود الزوج) في قراراتي واستشارته"

 " التصرف بالدخل والملك أحيانا قراري وبتصرف
منفرد وأحيانا بالتشاور"

 : دخلي ودخل زوجي دون أي استشارة أقوم بما سنة43الزوجة 
يلزمني وأتصرف على راحتي وزوجي ل يسألني.

لمصروف الخاص بالزوجةتوجهات الزوج والزوجة ل
الزوج الزوجة 

 : " الزوجة (أنا) المسؤولة عن مصروفي   سنة  48  أسرة الزوجة 
الشخصي واحتياجاتي من ملبس واحتياجات خاصة"

 " الزوجة تتصرف بحرية ول يكون هناك أي تدخل
من قبل الزوج بأي صورة "

 : " أنا موظفة، مصروفي الشخصي هييو   سنة  47  الزوجة   أسرة 
 مسؤوليتي لكن هذا المصروف قليل جييدا(بييإرادتي) حيييث إن

الولوية للولد"

 " تحصل على راتبها وتساهم في مصروف المنزل
وتشتري وتصرف على نفسها ما تحتاج "

 : "في الغلب المسؤولية لي أنييا، فهييذه   سنة  36  أسرة الزوجة 
حرية وحق لي

  حيث انه شخصي وليييس هنيياك حاجييةلها" يعود 
للتنسيق والمناقشة "

: يعود لي فقط ل يتدخل زوجي بالمرة سنة43الزوجة 
لمصروف الخاص بالزوجتوجهات الزوج والزوجة ل

الزوج الزوجة 
 " الزوج هو المسؤول عن مصروفه :   سنة  48  أسرة الزوجة 

الشخصي واحتياجاته الشخصية"
 " بتصرف به بحرية ولم يكن هناك أي تدخل بأي

صورة"
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 " مصروفه الشخصي هو مسؤوليته وهو :   سنة  47  الزوجة   أسرة 
أيضا قليل لنفس السبب"

  " استلم راتبي من البنك، وأسدد ما علي من التزامات
 ثم أقوم بشراء الحاجات الشهرية للمنزل، وأخصص

جزءا للزوجة والولد"
 " هذا حق له أنا حرة بمصروفي وهييو :   سنة  36  أسرة الزوجة 
حر بمصروفه"

" المصروف الشخصي خاص بي وبعيد عن السرة"

: يرجع له وحده أنا ل أتدخل به  سنة43الزوجة 
لمصروف الخاص بالبناءتوجهات الزوج والزوجة ل

الزوج الزوجة 
 " أنا والزوج بصورة مشتركة مسؤولن:    سنة  48  أسرة الزوجة 

 عن المصروف الخاص بالولد أيضا مسؤولن عن المصروف
 الخاص بتعليمهم من أقساط جامعية والتزامات ومستلزمات

 جامعية وغيرها، ومسؤولن عن رفاهية الولد حتى وإن تم مرة
 واحدة وتكفل الب بالمصروف الخاص بشيء معين فل يعني أنه

المسؤول الول والوحيد عن هذا الموضوع "

 "يعود بصورة مشتركة للزوجين والمصروف الخاص
بالولد وتعليمهم ومصروفاتهم الشخصية"

 " مصروف الولد مسؤولية مشتركة:     سنة  47  الزوجة   أسرة 
 حيث إن مصروفهم وتوفير اللزم لهم هو من الولويات، تعليم

 رفاهية الولد يتم الولد يدفع هو أول الفصل القسط الجامعي،
توفير مبلغ شهري للصرف على رفاهية البناء"

 الزوج "يأخذون المصروف مني أو من زوجتي،
 كذلك بالنسبة ومصروف تعليم الولد مشترك

لمصروف رفاهية الولد".

 " هو تقريبا المسئول عنه فهو اللي:     سنة  36  أسرة الزوجة 
يمسك المصروف أكثر مني"

  "المصروف الخاص بالولد بقرار جماعي 
وبالتنسيق بين الزوجين"

 : أنا وزوجي نلبي احتياجات الولد ونقرر ول سنة43الزوجة 
نعطيهم كلهم نفس المصروف

 بصرف مبلغ مالي كبيرللتصرفتوجهات الزوج والزوجة 
الزوج الزوجة 

 : " الزوج والزوجة مسؤولن عن شراء   سنة  48  أسرة الزوجة 
أو صرف مبلغ سواء كان كبيرا أو صغيرا"

 " بصورة مشتركة بصرف أي مبلغ سواء كان لشراء
 سيارة أو عقار أو غيره وبالتالي يكون النفاق

مشتركا"
 : " تم شراء سيارة بالتقسيط عن طريععق   سنة  47  أسرة الزوجة 

 البنك وبموافقة السرة (قرار مشترك وبموافقععة جميععع أفععراد
السرة

" اشترينا السيارة بقرض على حساب الزوجة "

 بالتشاور والنقاش بين الزوج والزوجععة ومشععاركة: القرار على الطرفين فهو قرار مشترك"   سنة  36  أسرة الزوجة 
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العائلة من المقربين"
  سنة: في الغالب يكون القرار لي لنه في الغالب43الزوجة 

تكون المرأة لديها بعد نظر أكثر من الرجل
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حول عمليات الصرف برزت تغيرات لدى السر التالية:وفيما يتعلق بخصوصية بعض السر 

 ) على دخلها حيث تم أخذ القرض اعتمييادا47ارتبطت عملية الصرف في شراء سيارة لدى أسرة الزوجة (

 على راتبها إل أن القرار العام كان قرارا مشتركا وأن الستخدام الرئيسي للسيارة كان للزوج. فقد ساد هييذه

 السرة نظام يقوم على الدارة المشتركة فيما يتعلق بالصرف المالي الرئيسي المرتبط بالتصرف بالملك أو

 الشراء بمبلغ كبير، كما ارتبطت الدارة المشتركة بالصرف المرتبط بالولد واحتياجاتهم المختلفيية سييواء

 التعليمية أو المعيشية. كما سادت هذه السرة نمط الدارة المستقلة المرتبط بالمصروف الشخصي لكييل ميين

  حول إدارة)Young,1992الزوج والزوجة، وتتناغم هذه النماط التي تسود بعض السر مع دراسة يونج (

المصادر. 

  سنة) أن هناك حرية منفصلة لكل ميين الزوجييين فييي إدارة المصييادر43وفي تصريحات زوجة عاملة (

 وتوزيعها، كما أن هناك إدارة مشتركة وتشاورية بين الزوجين بالمور المتعلقة بالمستقبل والولد، وتميييل

الكفة إلى الزوجة حسب تصريحاتها. 

  سنة مسييؤوليات36سنة) يفند طرفا أسرة الزوجة 36وارتباطا بالدخل المشترك من عمل الزوج والزوجة (

 مختلفة في إدارة المصادر حسب المجال التخصصي لكل بند أو جانب معين، ففي عملية الدارة العامة للدخل

 والملك يصف الزوج إدارته بالمنفردة أحيانا وتشاورية أحيانا أخرى دون العتماد على قواعييد أو أسييس

 متفق عليها داخل السرة، بينما تعتبر الزوجة أن حرية التصرف بالدخل والملك الخاصة تكون حرية مقيدة

من قبل الزوج، حيث الرجوع الستشاري أساسي من قبلها للزوج.

 وفيما يتعلق بمسؤولية إدارة مصروف البناء تقر الزوجة أن المسؤولية الرئيسية هي للزوج بصفته المسؤول

عن إدارة المصروف داخل السرة، في حين يعتبر الزوج أنها إدارة ومسؤولية مشتركة بين الزوجين.
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 ، أقر الزوجان أن الدارة والمسيؤوليةالمصروف الخاص بصرف مورد مهم أو مبلغ مالي عالوفيما يتعلق ب

 تكون مشتركة هنا، وأضاف الزوج أن دائرة الدارة والمشاورة تتسع لتصل إلييى أطييراف عائلييية مقربيية

. )Young,1992 في دراستها(Young وتتفق هذه النماط قيد الدراسة مع ما جاءت به .للسرة

 ) نموذج السرة التي تعتمد على الدارة المستقلة حيث يقوم كل من الزوجييين بييالدارة48وتمثل السرة (

 المستقلة والتجميع المستقل للدخل، في حين نجد الدارة مشتركة على المصاريف المختلفة المتعلقة بالسييرة

 واحتياجاتها والمصاريف المتعلقة بالولد والحتياجات المختلفة للزوجين والسرة. وبقيت الدارة المسييتقلة

) منهما  لكل من  الشخصية  والحتياجات  الشخصي  بالمصروف  ساهمYoung, 1992أيضا مرتبطة  وما   .( 

 عند هذه السرة في بلورة الدارة المستقلة المكانيات المادية والمعنوية التي تتولد نتيجة انتقال الزوجة إلييى

 المجال العام وقوة مشاركتها القتصادية من خلل العمل ومشاركتها السياسية حيث من خلل علقتها بأحييد

 الحزاب السياسية ساهمت في بلورة الدارة المستقلة للدخل والموازنة داخل هذه السييرة وقييوة مشيياركة

).Waylen, 1998الزوجة واستقلليتها في كثير من القضايا (

دخل الزوجة كدخل رئيسي

 سنة) هي المزود الرئيسي للسييرة ميين خلل22ويبقى السؤال هل تختلف الصورة فيما لو كانت الزوجة (

 عملها، ومساهمة محدودة للزوج في موازنة السرة؟ فحسب تصييريحات الزوجييين شييكلت فكييرة الدارة

 الطابع العام السائد داخل السرة، حيث أشارت تصريحات الزوجين إلى أن كًل) Young,1992المشتركة (

 منهما يعرف ويحدد احتياجاته من خلل الدخل التجميعي المعروف في حجمه وتخصصاته العامة المرتبطيية

 بالحتياجات الشخصية والسرية. وساهم وصول المرأة إلى العمل وحصولها على دخل من خلل عملها إلى

 توليد قوة لديها في إدارة المصادر والوصول إلى المكانيات المختلفة المرتبطة بقرارات الدارة المشتركة في

).Katz, 1997عملية إدارة المصادر (
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 كما تبين تصريحات الزوجين (بالرغم من الختلفات أحيانا بينهما) أن قوة المرأة في السوق من خلل عملها

 ساهمت وزادت من فعاليتها من خلل توجهات الى المصروف الخاص بها أو المصروف الخاص بزوجها أو

).Sen, 1990العمل على القيام بمشروع مستقبلي (

 وتتميز تصريحاتهما الزوجين باعتمادها الرئيسي على دخل الزوجة بشكل رئيسي (ودخل محدود غير ثييابت

من الزوج)، فحسب تصريحاتهم يعتمد مبدأ الحوار والمناقشة لعملية الصرف وإدارة المصدر المحدود للدخل.

 وفيما يتعلق بمصروف الزوجة وارتباطا باعتبار الزوجة مصدرا رئيسيا لدخل السرة تعتبر دخلها تجميعيييا

 مرتبطا بقرار مشترك وحرية شخصية في المصروف الخاص بكل من الزوجين، حيث يضييع الييدخل فييي

المنزل ويكون معروفا للزوجين ويأخذ كل منهما احتياجاته اليومية منه. 

 وفيما يتعلق بالصرف المالي العالي، اعتبرت الزوجة أن الدارة الرئيسية ستكون بيدها كون راتبها سيييكون

 وسيلة مركزية في القرض أو في الصرف على أي تخطيط مستقبلي للسرة، في حين يعتبر الزوج أن الدخل

المشترك من مسؤوليته تنويها منه للقرار المشترك باعتبار أن دخل الزوجة مصدر رئيسي لذلك.

يوضح ذلك الجدول التالي:

توجهات الزوج والزوجة لكيفية التصرف بالملك والدخل 
   سنة (القرارات المرتبطة بالصرف والسيطرة على الدخل)  22      الزوجة  أسرة

الزوج الزوجة 
 التصرف بالملك الخاصيية والييدخل: يتييم الحييوار

والنقاش في موضوع الدخل والملك
 " يتم الحوار والمناقشة حول موضييوع الييدخل والملك

وبناء عليه يتم التصرف"
 المصروف الخاص بالزوجة: "المسؤولية تعود لنفسييي
 حيث أني بعمل ومصروف البيت والمصروف الخاص
 بي بأخذه من الدخل الخاص بالسييرة حيييث يوضييع
الدخل ويتم استخدامه حسب المصروفات والحتياجات"

 "تعود مسؤولة المصروف الخاص بالزوجة إلى الطرفييين
 ن الدخل الكامل يوضعإفإنها ل تلجأ إلى الطلب مني حيث 

 في مكان معروف للطرفين وبالتالي تكييون المسييؤوليات
مشتركة"

 أيضييا فييالزوج هييو "المصروف الخاص بييالزوج:
 المسؤول عن مصروفه الشخصي فدخل السرة يوضع

 ن جميع الدخل يوضييعإ"تعود المسؤوليات للزوجين حيث 
 في البيت في مكان معروف للطرفين وبالتالي يأخييد كييل
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الزوجين وبالتالي فكل  في مكان خاص ويكون بمعرفة 
مسؤول عن مصروفه واحتياجاته"

 منهما حسب الحتياجات الطبيعية، تم التفاق علييى هييذا
الموضوع بحيث تكون المسؤوليات مشتركة"

مصروف البناء: ل يوجد أولد 
 صرف مبلغ مالي كبير: " إذا كان هناك مشروع لشراء
 مثل سيارة تكون المسؤولية مشتركة ولكيين بحكييم أن

  هي اللي بتعمل فالغلب أن يكييونوأناالزوج يدرس 
  للقيام بعمل كهذا بناء على استخدامإليهناك تخصيص 

كوسيلة للحصول على قرض معين"ي راتب

تكون المسؤولية مشتركة وبالتنسيق والتشاور

خلصة القول

 تظهر الصورة العامة أن عمل النساء ومساهمتهن في مصادر السر يؤكد بشكل رئيسي على بلييورة الدارة

 المشتركة بين الزوجين للمصادر، كذلك توزيع الدخل وتخصيصه للقضايا المختلفة. وقد بينييت تصييريحات

 الزوجين أن الولويات الرئيسية تكمن في الصرف على الحتياجات الساسية للسرة وخاصيية الولد، وأن

الستثمار الرئيسي بالعموم للسر في الولد ومستقبلهم من ناحية الصرف. 

 كما ارتبط بتعزيز دور النساء في إدارة موازنة السرة وتوزيعها مواقف الرجال والنسيياء، ونظييرة المييرأة

 لذاتها، حيث تعززت ثقة النساء العاملت بأنفسهن بشكل أعلى مقارنة بالنساء غير العاملت، حيث أحدث ذلك

 دورا مركزيا في تعزيز دور النساء العاملت لدى أسرهن في المشاركة في إدارة المصادر بغض النظر عن

 درجة المشاركة لدى بعض السر، وأن مساهمتها – المرأة - القتصادية في الموازنة العامة للسرة فييرض

واقعا لصالحها حيث أخذ دورها يتعزز سواء في التخصيص أو التوزيع أو الصرف العام. 
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استنتاجات عامة حول إدارة المصادر

  التصريحات المختلفة للرجال والنساء داخل السر وعلييى اختلف بنيتهييا الجتماعييية والقتصيياديةتبين

 والسياسية أن السلطة والقوة داخل السر المرتبطة بإدارة المصادر والتصرف بها حددت من خلل المكانيات

 المادية والمعنوية للرجال والنساء وبناء عليها تشكلت العلقات القائمة في عملية إدارة الموازنة، حيث بييرز

 نمط الدخل الكامل ونظام تخصيص الحصص وبرز هذان النمطان بشكل رئيسي داخل أسر الزواج العاملين

 والنساء ربات بيوت بشكل أساسي، حيث بينت هذه التصريحات أن سلطة وصييلحيات الزوجييات كييانت

 محدودة ومقيدة في عملية إدارة المصادر. كما برز نمط الدارة المشتركة والمستقلة داخل السر التي يكييون

  عّزز عمل النسيياء وتعليمهيين.فيها الزوجان عاملين من خلل الدخل التجميعي وعملية الصرف المشتركة

 وخروجهن من الحيز الخاص إلى الحيز العام ومساهمتهن القتصادية الدارة المشتركة مع الزواج في عملية

 إدارة الدخل والموازنة السرية، كما تعززت الدارة المستقلة عند النساء في الموازنيية والييدخل ميين خلل

 . كما تبين تصريحات الرجال والنساء أن الملكييية)Young,1992مساهمة النساء السياسية في الحيز العام (

 بحد ذاتها غير كافية للدارة فالسيطرة على المورد أو الدخل الذي تأتي به النساء مهم أيضا لتعزيز إدارتهيين

). Agarwal,1997في موارد السرة(

وبشكل محدد تبين النتائج القضايا التالية:

 شكل الدخل المصدر الرئيس لمصادر السرة بالرغم من امتلك بعض السيير لمشيياريع-

إنتاجية أو أملك، حيث بقيت تلك الملك والمشاريع محدودة. 

 يلعب المساهمون في دخل السرة دورا مركزيا في عملية الدارة والصييرف للموازنيية،-

 وبات جليا ذلك عند مساهمة النساء في دخل السرة (سواء من العمل أو الملكية) أو حتى مسيياهمة

 بعض البناء، حيث تسود الدارة المشتركة بين الرجال والنسيياء، بينمييا تسييود الدارة الفردييية
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 المسيطرة من قبل الرجال في أسر النساء غير المساهمات في الدخل. وبقيت سيطرة النسيياء غييير

العاملت على مصادرها الخاصة والمحددة جدا. 

 بالرغم من أن الخطاب واللغة ليسا من أهداف الدراسة، إل أنه من المهم هنييا التأكيييد أن-

 الخطاب واللغة للنساء العاملت كانا يعبران عن ثقة أكبر مقارنة بالنساء غير العاملت، حيث ارتبط

 في ذلك تأثير مباشر على المواقف المختلفة لدارة المصادر والموازنة وفي مواقف ولغة الرجييال.

 في حين كانت لغة الرجال في أسر النساء غير العاملت تعبر عن سلطة وسيطرة وكانت النساء في

هذه السر تميل أكثر للقبول بالواقع المعاش لهن. 

 بالرغم من أن الدبيات تطرقت بقوة إلى أن فقر السرة أو غناها يؤثر بصور مختلفة على-

 عملية إدارة مصادر وموازنة السرة أو على أدوار النساء والرجال فيها. إل أن الدراسة الحالييية –

 مع محدودية الحالت طي الدراسة- بينت أن السر ذات الدخل المحييدود لييم تلييِق بعبييء إدارة

 المصادر على المرأة في سياق الفتراض القائل: أنه على النساء أن يتدبرن أمور السييرة ضييمن

الميزانيات المحدودة جدا. 
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الثالثالفصل 

تقسيم الدوار والعباء داخل السرة الفلسطينية

  هصصذا الفصصصلسيناقشللرجال والنساء داخل السرة وخارجها، حيث وامتداداتها يتناول هذا الفصل العلقات 

 ،علقات الرجال والنساء في أسر النساء العاملت وغير العاملت في نطاق الحي والسوق ومؤسسات الدولة

  الرئيسية أن علقة النساء غير العاملتالنتائجوكيف يؤثر عمل النساء على صياغة هذه العلقة. حيث تبين 

 تعزز بشكل أساسي في الحي بينما تتعزز علقات الرجال وتمتد إلى خارج الحي وتكون محدودة في داخلصصه.

 بينما تمتد علقة النساء العاملت إلى خارج الحي وترتبط بالسوق ومؤسسات الدولة وتتقلص علقة النسصصاء

 العاملت مع الحي، وتبقى علقات الزوج ممتدة إلى خارج الحي داخل هذه السر. كما سيتطرق هذا الفصل

 إلى العباء والدوار الرئيسية للنساء والرجال داخل المنزل، من خلل النظر لظصصروف النسصصاء العصصاملت

 وأزواجهن والنساء غير العاملت وأزواجهن، ولم تشير النتائج الرئيسية أن عمل النساء يعمل علصصى إعصصادة

 توزيع وتقسيم العمل المنزلي داخل السرة، بل كانت النساء العاملت أكثر طلبصصا وإلحاحصصا علصصى الزواج

 لصصديهن أولد صصصغار جصصراء للمساعدة في العمل المنزلي، كما أن العباء المنزلية ترتفع لدى النساء اللتي

ارتفاع معدلت العمل والرعاية لدى هذه السر.

  دور الولد داخل المنزل وتأثيرهم على تقسيم العمل المنزلي، حيث تشير النتصصائج أن العمصصلسيعرضكما 

 المنزلي يتأثر بالفئات العمرية المختلفة للولد، كما تقسم الدوار على أساس الجنس بيصصن الولد والبنصصات

 داخل السرة. كما تقل العباء المنزلية لدى النساء اللواتي لديهن فتيات قادرات على القيام بالعمل المنزلصصي،

 وتشير الفتراضات أيضا أن توجهات أولد النساء العاملت تختلف عن توجهات أولد غير العاملت تجصصاه

تقسيم العمل المنزلي والدوار على أساس النوع.    
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  في تنبؤ وتوقع مساهماتهم في العمال المنزلية،عامل مهم مواقف الزواج هذا وأشارت بعض الدراسات أن

  نظصصرا لكصصون تجاه الدوار وتقسيم العمل المنزليحيث تعتبر مواقف الرجال أكثر تأثيرا من مواقف النساء

 المرأة تتقبل المساعدة في المهام المنزلية بغض النظر عن مواقفها وآرائها، في حيصصن أن الرجصصل يعصصرض

 المساعدة فقط إذا كان راغبا وموافقا على مبدأ الدوار المتساوية. وهناك نظرة  أخصصرى تشصصير أن الزواج

  يدعمون آراء ومواقصصف زوجصصاتهم نحصصوورغم أنهمالمتحررين ل يعرضون المساعدة في العمل المنزلي، 

  يحتفظون بموقعهم المميز في السرة. في حين أنهم فقط في حالة تبني الزوجةفي الوقت ذاته لنهمالمساواة و

 آراء نحو المساواة وتطالب بالمشاركة في العمال المنزلية، يكون الرجال أكثر استعدادا ويتجهون للمسصصاهمة

 حيث تبنى المواقف بشكل أكثرحيث تتأثر التوجهات بتعليم الرجال وعملهم بشكل أكبر في العمال المنزلية. 

 وضوحا باتجاه المساعدة أو الستعدادية للمساعدة لدى الرجال المتعلمين، كما تكون النساء العاملت خصصارج

 المنزل أكثر طلبا ولديهن توجهات في الضغط على الزوج للمشاركة والمساعدة في العمل المنزلي، في حيصصن

 تتجسد نظرة لدى الرجال غير العاملين بدورهم الرئيس كمعيلين من أجل إثبات أكبر لسلطتهم الرجولية، كما

 تكون النساء غير العاملت ربات البيوت أكثر رضوخا للنظام القائم. إن التغيرات ضمن إطار التقسيم الداخلي

للعمل المنزلي تعتمد وتتوقف على نظام اجتماعي سائد يعكس بطبيعة الحال مواقصصف ومعتقصصدات الفصصراد (

Hardesty & Bokemier, 1989.(

 العلقات العامة للرجال والنساء في المجالين العام والخاص

  وبمصصا أن حصصدودها،تتشكل حدود السرة المعيشية من خلل العلقات الجتماعية والقتصادية للبيئة الوسع

 ثابتة أو/و مغلقة أمام النساء، تنسج النساء علقاتهن في الحيز الخاص، بينما تنسج علقات الرجال في الحيز

 ، والمجتمع السوق والدولةبينما يقيم الرجال علقاتهم فيوتكون علقات النساء وامتداداتها داخل الحي العام. 

 فيمتد النسيج العلقاتي للسرة إلى الحي والسوق والمؤسسة وفي هذا الطار تتشكل حدود السصصرة وتنسصصج
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 خروج النسصصاءن أو، العلقات في سياقات اجتماعية واقتصادية وثقافية للبيئة الوسع التي تتواجد بها السرة

 وهذا الخروج ارتبط بالمشصصاركة القتصصصادية والسياسصصية محدودا ومقيدا، السوق ومؤسسات الدولة بقي إلى

) Moser, 1993. Waylen, 1998ء   (للنسصصا

 للرجال والنساء داخل السرة وخارجها، والتركيز على أنوامتداداتها وهذا الجزء سيتناول بالتحليل العلقات 

 علقة النساء غير العاملت تتعزز بشكل أساسي في الحي، بينما تتعزز علقات الرجال وتمتد إلصصى خصصارج

 الحي وتكون محدودة في داخله. كذلك تمتد علقة النساء العاملت إلصصى خصصارج الحصصي وترتبصصط بالسصصوق

 ومؤسسات الدولة وتتقلص داخل الحي، كما تمتد علقات أزواج النساء العاملت إلصصى السصصوق والمجتمصصع

ومؤسساته بعكس ما تكون عليه داخل الحي.

  التي تمت مقابلتها، حيث تفيد أن علقات النسصصاء غيصصر1 لبعض العائلتنماذجكما سيبين الجدول اللحق 

 العاملت تتمركز بشكل رئيسي مع الحي ومساهمتهن في إنشاء علقات عائلية وتواصل مع الجيران، حيصصث

 يتم إنشاء شبكات علقاتية واسعة. وبقيت علقات النساء في السوق ومع الدولة محدودة جدا، وتواصل النساء

 ربات البيوت مع السوق يتمركز في تلبية احتياجات رئيسية للسرة خاصة في ظل غيصصاب بعصصض الزواج

 لفترات طويلة في النهار في حين أن تواصل أسر  تلك النسوة مع الدولة والمؤسسات في المتابعات المختلفصصة

ل يتم إل من خلل الزوج.

 على عكس ذلك تمتد علقات النساء العاملت إلى السوق والدولة ومتابعة المعاملت المختلفصصة سصصواء مصصع

 البنوك أو مع الدولة، فيما يحد عملهن من إقامة علقات مع النساء والعائلت المختلفة داخل الحي. فيما بقيت

علقات الرجال لدى مختلف السر محدودة في الحي وتمتد بشكل أكبر إلى السوق والدولة ومؤسساتهما. 

توجهات الرجال والنساء داخل السر لعلقاتهم في المجالين العام والخاص

 . تم استثناء العائلت الخرى لتكرار الفكرة والتوجهات داخل العائلت الخرى.1
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الدولةالسوق الحارة
  يتمتعصصن5 نسصصاء مصصن 4النساء غير العاملت

بعلقات جيدة
  نساء لهمصصا5امرأتان من 

 علقات متوسصصطة داخصصل
 السوق وبالذات في مجصصال

التسوق

 امرأة واحدة لها علقات مع
الدولة ومؤسساتها.

 أزواج النسيياء غييير
العاملت

ارتباطاتعلقات متواصلة ودائمة علقات محدودة جدا  لها  واحدة   زوجة 
إجراء خلل  من  الدولة   مع 
 المعصاملت الصتي تخصص

السرة (هوية القدس)
 ثلث نسصصاء علقصصاتهنالنساء العاملت

محدودة مع الجيران
 لهن علقات مصصع البنصصوك

والتسوق
 لهن ارتباطات بالمعصصاملت

والمتابعات المختلفة
 علقصصات متواصصصلة فصصيعلقات تكون معدومة أزواج النساء العاملت

 التسصصوق والعلقصصة مصصع
المؤسسات مثل البنوك

بمتابعة وارتباطات   علقات 
معاملت وقضايا مختلفة

النساء غير العاملت (ربات البيوت)

 ارتبط النسيج العلقاتي للنساء ربات البيوت (غير العاملت) في إطار الخاص المرتبط بصصالحي واقتصصصرت

 مشاركتهن في بعض الحيان في الطار العام على اقتصاديات السرة المرتبطة بعمليصصة التسصصوق للسصصرة

) هذه العلقة بما هو آٍت في الجدول أدناه:35وبشكل محدود. يوضح زوجان (الزوجة، 

توجهات الرجال والنساء داخل لعلقاتهم في المجالين العام والخاص
الزوجالزوجة

 العلقة مع الجيصصران
(داخل الحي)

 نتبادل مصصع الجيصصران الزيصصارات،
علقات جيدة مع الحي

 علقاتي مع الحي محدودة جدا في المناسبات

أقوم بالتسوق دائما وهو متعةأتسوق أحياناالسوق
 شاركت فصصي النتخابصصات وبصصديالدولة

أشارك في النتخابات اللي جاي
  أقوم بكل المعاملت اللي السرة تحتاجها (شصصهادة

  إلخ)وشصصاركت فصصي....ميلد، هويات، جوازات،
 النتخابات وعلقاتي متواصصصلة مصصع المؤسسصصات

الوطنية نتيجة نشاطي السياسي
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  سنة) أن علقاتها بشكل أساسي مع الحي، ويؤكد الزوج أن علقاته مصصع28وكذلك تؤكد زوجة غير عاملة (

 الجيران من خلل زوجته. فيما ارتبطت علقات الزوج مع السوق والدولة. واقتصرت المشاركة السياسصصية

 للنساء على النتخابات وامتدت مشاركة الرجال إلى النشاط السياسي داخل الدولة والحزب. كما هو مبين في

الجدول أدناه تصريحات كل من الزوجين:

توجهات الرجال والنساء داخل السرة لعلقاتهم في المجالين العام والخاص
الزوجالزوجة

 العلقة مصصع الجيصصران
(داخل الحي)

 علقاتي مع جيراني علقات ممتصصازة وفصصش
زيها

 ل يوجد أي علقات، مرحبا مرحبا، أنا ما
بروح عندهم زوجتي بتروح عندهم

 ما بطلع أشتري الغراض، لن إما زوجصصيالسوق
 بجيبها وبشصصتريها والولد مصصرات بطلعصصوا

بشتروا

 علقات السوق عادية إذا بصصدي أغصصراض
 بشتريها من أقرب محلت من أول محصصل

بشوفه
 أنا زيي زي الناس رحت علصصى النتخابصصاتالدولة

الرئاسية وناوي انتخب في النتخابات المحلية
 علقاتي مع الدولة كأي فلسطيني موجصصود
 شاركت في النتخابات ومصصا عنصصدي أي
 مشكلة.... ودائما إذا بحتصصاج معصصاملت

بعملها
 إن انتقال دور الزوجة للمؤسسات المجتمعية مرتبط بإطار وعامل مهم، تكون معه استحالة أو عصصدم مقصصدرة

  تأخذ دورا رئيسصصيا فصصي-مثًل–الزوج القيام بهذا الدور، فالمقدسية المتزوجة من مواطن في الضفة الغربية 

 الزوج بهذا الدور، وحصصول ذلصصكقيام  المعاملت والعلقات المختلفة مع المؤسسات المعنية، لستحالة متابعة

 سنة) تلك العلقة على النحو التالي:48أوضح زوجان ربة البيت ( 

توجهات الرجال والنساء داخل السرة لعلقاتهم في المجالين العام والخاص
الزوجالزوجة

(داخل الجيران   العلقة مع 
الحي)

 علقات عادية أقوم في بعصصض الوقصصات
بالزيارة لبعض الجيران

 علقاتي مع أهل الحي علقصصات بسصصيطة
فنادرا ما أذهب لزيارة أهل الحي

 أقوم بالتسوق للسرة بكامصصل احتياجاتهصصال أذهب للسوق إل في الحالت الضروريةالسوق
فعلقاتي بالسوق متواصلة
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 أقوم بمتابعة أولدي في قضية الهوية (هويةالدولة
القدس)

 أقوم بالجراءات الطبيعية التي نحتاجهصصا
 من شهادات ميلد، ولكن زوجتي هي اللي
 قامت بعمل مثل هذه الجصصراءات وذلصصك
 لنها تحمل هوية القدس وبالتالي هي تتابع

هذا الموضوع
  سنة) أن علقتها تمتد إلى المجال العام من خلل علقتها البنكية، وذلك بسصصبب40كما أوضحت ربة بيت (

وجود ملكية خاصة لها من خلل أجرة منزل تمتلكه، وعن ذلك صّرحت وزوجها بما يلي: 

توجهات الرجال والنساء داخل السرة لعلقاتهم في المجالين العام والخاص
الزوجةالزوج

(داخل الجيران   العلقة مع 
الحي)

 أقوم ببعض الزيارات في المناسبات
 الرسمية والعلقصصة متوسصصطة فصصي

المناسبات الخاصة والعامة"

 علقات محدودة مع أهل الحصصي تقتصصصر علصصى
المناسبات الرسمية باستثناء الخوة"

 أتسوق بعض الحاجيات مع أبنصصائيالسوق
ولدي علقات مع البنك"

 لدي رغبة كبيرة في التجول بالسوق ولدي علقات
مع البنك"

 علقات طبيعية، يتم التعامل مع مؤسسات الدولصصةقمت بالنتخابالدولة
بشكل ضعيف

 أن علقتها تقتصر بشكل رئيسي مع الجيران، كمصصا تمتصصد علقاتهصصا سنة 44كما صرحت زوجة ربة بيت 

، ويؤكد زوجها ذلك، كما هو مبين في الجدول:لخارج الحي عند الحاجة للتسوق

توجهات الرجال والنساء داخل السرة لعلقاتهم في المجالين العام والخاص
الزوجالزوجة

 العلقة مع الجيصصران
(داخل الحي)

 علقة جيدة نروح في المناسبات على بعض
وبنزور بعض باستمرار

علقة مودة وحب واحترام

 أنا وزوجي بنشتري أغراض البيت حسصصبالسوق
 الظروف واحيانا بروح لوحدي على السوق

بذهب أنا وزوجتي أو لوحدي بشتري كل شيء

يلزمنا والمناسباتما بشارك في أي إشيالدولة العلقات والمعاملت وما   كل 
أنا بعملها وبشارك فيها.

النساء العاملت
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 في انتقال النساء إلى الحيز العام منوفيما يتعلق بالنسيج العلقاتي للنساء العاملت تلعب عوامل معينة دورا 

 خلل مشاركتهن القتصادية بشكل رئيسي، كما تلعب المشاركة السياسية دورا إضافيا داعما في تعزيصصز دور

  من امتداد العلقة داخل الحي وهذا"عمل النساء" مشاركة النساء القتصادية النساء في المجال العام. كما تحد

 فصصي سنة) وزوجها 48هذا توضحه زوجة عاملة (ناتج عن ضيق الوقت لدى النساء للتواصل مع الجيران، 

الجدول التالي:

توجهات الرجال والنساء داخل السرة لعلقاتهم في المجالين العام والخاص
الزوجالزوجة 

 العلقة مع الجيران (داخصصل
الحي)

 العلقات داخل الحي محصصصورة ولكنهصصا
طبيعية ومحدودة

 علقات ضعيفة جصصدا ومحصصصورة لبعصصد
الحدود"

 أقوم وأشعر بالراحة فصصي التسصصوق ولصصيالسوق
معاملت استفيد من قروض مع البنك

علقات ضعيفة بالنسبة للتسوق"

 أتابع موضوع النتخابات، عضو في حزبالدولة
 سياسي في الفترة الحالية بصورة بسصصيطة

ولكن قبل ذلك كان لدي نشاط أكبر

 عضو في مؤسسة وحزب ولدي نشصصاطات
ثقافية وسياسية

 تبين تصريحات الزوجة أن علقتها امتدت إلى السوق والدولصصة، وهصصذا ناتصصج عصصن مشصصاركتها السياسصصية

.والقتصادية بشكل رئيسي، وعملت مشاركتها القتصادية على الحد من علقتها مع الجيران

  سنة) حيث إن عملها حد من علقاتها مع الجيران، كما أدخلها عملهصصا الحيصصز22وتؤكد ذلك امرأة عاملة (

العام، كما هو مبين في الجدول التالي: 

توجهات الرجال والنساء داخل السرة لعلقاتهم في المجالين العام والخاص
الزوجالزوجة

 العلقة مع الجيصصران
(داخل الحي)

 علقتي مع الحي ضعيفة وذلك بسبب عملي
 وبالتالي نادر ما أجد الوقت لعمل علقصصات

مع الجيران

علقاتي بالحي ضعيفة جدا

  شراء الغراض الشخصصصية والسصصرية الصصتي  بالنسبة للعلقات التجارية أتعامل مع أحصصدالسوق
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أحتاجها فعلقاتي بالسوق جيدةالبنوك أخذت قرضا
 أدرس في مؤسسة للدولة "جامعصصة القصصدسالدولة

 المفتوحة" لم أقدر علصصى المشصصاركة فصصي
النتخابات لنه ل يوجد معي هوية

 أشارك في المسيرات والعمال الوطنية وطصصالب
في الجامعة "جامعة القدس المفتوحة"

  سنة) أن علقاتها مع الحي والجيران محدودة، بسبب عملهصصا47كما تبين التصريحات التالية لزوجة عاملة (

 وامتدت علقاتها الرئيسية للمشاركة القتصادية والسياسية والسوق والدولة، كمصصا تشصصير توجهصصات الصصزوج

والزوجة في الجدول التالي:

توجهات الرجال والنساء داخل السرة لعلقاتهم في المجالين العام والخاص
الزوجالزوجة

 العلقة مع الجيران (داخصصل
الحي)

 علقة رسمية بسبب النشغال باستثناء عائلة
واحدة من الجيران

احترام متبادل

شراء الشياء مع الزوجة شراء حاجيات المنزل من خضار وفواكه السوق
 المشاركة في جميع المناسصصبات الوطنيصصةالدولة

المعاملت وبعض  النشاطات،  من   وغيرها 
اللي بنحتاجها

 ممتازة ومتابع لكل شيء مصصن معصصاملت
واحتفالت ومناسبات

خلصة القول

 تشير النتائج أن النساء العاملت وبسبب أعباء العمل والعباء المنزلية انحسرت علقاتهن داخل الحي ومصصع

 الجيران، بينما أدخلهن عملهن للحيز العام. في حين أن العلقات وامتدادها للحي كانت واضحة للنساء غيصصر

العاملت في مقابل انحسار علقاتهن داخل الحيز العام.  
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الدوار وتقسيم العمل داخل المنزل

 تعتمد النشاطات النتاجية والنجابية في السرة على خصائص اجتماعية تؤثر على عملية التصصوازن داخصصل

 السرة، حيث يتم تقسيم العمل المنزلي على أساس الجنس والعمر، فتقع العباء الرئيسية للنشاطات النجابية

 داخل السرة على المرأة والفتيات والولد الصغر سنا، وليس على الرجال حتى لو كصصانوا عصصاطلين عصصن

 )Sen,1990.Kabeer,1994العمل(

 سيتطرق هذا الجزء من الدراسة إلى تقسيم الدوار والعمل داخل المنزل، كما سيلقي نظرة عامة حول قضاء

الوقت اليومي للرجال والنساء داخل المنزل. 

 تشير المقابلت أن النساء يقضين أوقاتا أكثر من الرجال داخل المنزل، كما تقوم النساء بأعباء العمل المنزلي

  النساء لساعات أطول من الرجال، وقد يصلتعملبغض النظر عن كونهن عاملت خارج البيت أم ل، حيث 

وقت عمل النساء لدى بعض السر أضعاف وقت عمل الرجال.   

 كما اتضح أن النساء يستيقظن مبكرا "للعمل" وينمن متأخرات ليل "للعمل أيضا"، بينما يغلب علصصى الرجصصال

 عملهم في الفترة الصباحية حتى وقت العصر في العمل المنتج بشكل عام، بينما تبقصصى النسصصاء فصصي العمصصل

المنزلي حتى ساعات الليل.

 كما تشير النتائج في جدول لحق أن النساء العاملت يعملن متوسط عدد ساعات أكصصثر مصصن النسصصاء غيصصر

 العاملت في العمل النتاجي والنجابي معا، بينما تعمل النساء غير العاملت ساعات أكثر في العمل المنزلي

 والنجابي بشكل أعلى من النساء العاملت، وهذا يرجع بشكل رئيسي لتوفر مواد مساعدة لدى أسر النسصصاء

العاملت مثل الغسالت الجيدة وأدوات التنظيف الخرى مثل المكنسة الكهربائية وغيرها.  

الوقت الذي يقضيه الرجال والنساء في العمل داخل وخارج المنزل (نساء عاملت وغير عاملت)
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 معدل ساعات العمل اليومية داخصصل
البيت

 معدل ساعات العمل اليومية
خارج البيت

المجموع 

 5      (أقصصل قيمصصة 13-10.30النساء غير العاملت
ساعات)

-------10.30-13

10-96-16-0أزواج النساء غير العاملت
16.30-812-6 ساعات)6    (أقل قيمة 8.30-6النساء العاملت

13-118-27-1أزواج النساء العاملت

 وتبين النتائج في الجدول السابق أن أزواج النساء العاملت يمارسون ساعات في العمل المنتج والنجابي أكثر

 من أزواج النساء غير العاملت، وهذا يعود بشكل رئيسي لنتظامهم في أعمال دائمة بشكل رئيسي، ونتيجصصة

تقديم بعض الزواج مساعدات في العمل المنزلي والرعاية للبناء. 

النساء غير العاملت (ربات البيوت)

  سنة)، فصي حيصن تقصل14ترتفع العباء المنزلية ورعاية البناء لدى السر التي لديها أبناء صغار (يوم – 

  سنة، حيث تقصصل أعبصصاء رعايصصة14معدلت الرعاية المباشرة للبناء لدى أسر النساء التي لديها أولد فوق 

 البناء ولكن تبين الصورة أن العبء المنزلي (العمال المنزلية) يرتفع لدى أسر النساء الصصتي لصصديها أبنصصاء

 وهصصذامتوسطون وكبار في العمر. بينما يكون العبء المنزلي أقل لدى السر التي ل يوجصصد لصصديها أولد. 

يوضحه الجدول التالي:

الوقت الذي يقضيه الرجال والنساء في العمل داخل وخارج المنزل (نساء غير عاملت)
المجموع العمل رعاية الطفال العمل المنزلي

11.30-49.30-7.303-6.30زوجات (أولد كبار)
1-0 01(أولد كبار)الزواج 

14-6.3011-7.304.30-6.30زوجات (أولد صغار)
1-0 01)صغار(أولد الزواج 

5---5زوجات بدون أولد
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 وفيما يتعلق بدور الزواج بالعمل النجابي داخل هذه السر، لم يمارس سوى زوجين العمصصل فصصي رعايصصة

 ) - لديها أبناء كبار- في رعاية صباحية للبن الذي48البناء، وارتبطت مساعدة الزوج لدى أسرة الزوجة (

 يعمل من خلل تحضير بعض المشروبات والطعام له والهتمام بإيقاظه ومتابعته صصباحا. بينمصا ارتبطصت

 ) دخًل من تأجير منزل تمتلكه، بمساعدتها في تقديم40مساعدة الزوج الثاني لدى السرة التي تملك الزوجة (

رعاية لمدة ساعة للبناء (وهذه السرة لديها أبناء صغار).  

 ويكون لدى بعض الزواج رعاية عامة ل تدخل في حيز القيام بمهام وإنما من باب سؤالهم عصصن أحصصوالهم

المدرسية أو العامة دون تقديم رعاية مباشرة سواء بتدريسهم أو تحضير الحتياجات المختلفة لهم. 

 17فحسب تصريحات نساء ورجال في بعض السر نجد على سبيل المثال أن المرأة تقضصي يومصا طصوله 

  ساعات يوميا في عمل إنتاجي، بينما تقوم الزوجة بعمل يصصومي6ساعة ومثلها يقضي زوجها، يعمل زوجها 

  ساعة في العمل النجابي داخل السرة، بالمقابل ينال زوجها بشصصكل يصصومي12ضعف عمل زوجها يقارب 

 قسطا من الراحة في حين ل يوجد أي وقت إضافي لدى الزوجة لتقوم بمثل ذلك. والجدول أدناه يبين الصصوقت

الذي يقضيه كل من الزوجين:

سنة) وزوجها أن:35تبين تصريحات زوجة غير عاملة (ربة بيت- الجدول اليومي زمنيا: 
 ساعة17يومه  ساعة 17يومها 

 يستيقظ الساعة السابعة والنصف صباحا وينصصام السصصاعة ليل11تستيقظ الساعة السادسة صباحا وتنام 
الواحدة صباحا

يبدأ عمله الساعة التاسعة صباحا صباحاتبدأ عملها الساعة السادسة والنصف
يعمل يوميا بالمتوسط ست ساعات (أعمال الوظيفة)------

  ساعة (في تقصصديم4.30تعمل يوميا بالمتوسط ما يقارب 
الرعاية للبناء)

----

------ ساعة أعماًل منزلية مختلفة7.30كما تعمل بالمتوسط 
  سصصاعات مصصع الصصصدقاء يتخللهصصا4يقوم يوميا بقضاء تقوم يوميا بالمتوسط القيام بزيارات لمدة ساعة ونصف.
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نشاطات سياسية ومجتمعية.
 ل تأخذ أي قسط من الراحة أثناء يومها (بل يكون يومهصصا

مستمرا)
 ساعة2.5يأخذ قسطا من الراحة بعد الغداء بالمتوسط 

قيلولة
 الوقت المتبقي وقت غداء وعشاء ومشروبات (انتباه على
 الولد) أثناء مشاهدة التلفزيون حتى وقت النوم+ نقصصاش

مع الزوج في بعض المور أثناء مشاهدة التلفزيون

 الوقت المتبقي وقت غداء وعشاء ومشصصروبات ومشصصاهدة
 التلفزيون حتى وقت النوم+ نقاش مع الزوجة في بعصصض

المور أثناء مشاهدة التلفزيون قبل نومها

توزيع الوقات: 

 وحول توزيع الوقت بين زوجين يملكان مشروعا زراعيا، تبين النتائج أن الزوجة تشارك في كافة العمصصال

 13النجابية، بينما تقتصر مشاركة الزوج في المشروع الحيواني المنتج. حيث تعمل الزوجة في المتوسصصط 

  ساعات في المشروع الذي تمتلكه السرة، كما يقوم لمدة سصصاعتين3ساعة يوميا بينما يعمل الزوج ما يقارب 

في أمور التسوق للسرة، بينما تعمل زوجته ما يزيد على ثلثة أضعاف. 

سنة) وزوجها:33تبين تصريحات زوجة غير عاملة (ربة بيت- الجدول اليومي زمنيا: 
 ساعة16.30يومه  . ساعة17.30يومها 

 ليل. 10.30يستيقظ الساعة السابعة وينام  ليل.10.30تستيقظ الساعة السادسة وتنام 
يبدأ عمله الساعة السابعة صباحا. صباحا.تبدأ عملها الساعة السادسة والنصف

 ساعة (في تقديم خصصدمات6.30تعمل يوميا بالمتوسط ما يقارب 
رعاية للبناء)

----------

 ساعة (في أعمال منزلية6.30تعمل يوميا بالمتوسط ما يقارب 
مختلفة ورعاية المشروع الحيواني)

  ساعة في أعمال رعايصصة لمشصصروع3.5يعمل يوميا بالمتوسط 
حيواني للسرة.

 يقوم يوميا بالمتوسط بالذهاب إلى السوق للتسوق للسرة حسب------------
الحاجة لمدة ساعتين.

  (لرعايصصةتقوم يوميا بالمتوسط بزيارات لمدة سصصاعة ونصصصف
.أمها)

------------

 داء وعشصصاء ومشصصروبات ومشصصاهدةالوقت المتبقي وقت غصص
التلفزيون.

 الوقت المتبقي وقت غصصداء وعشصصاء ومشصصروبات ومشصصاهدة
التلفزيون.

يوم مزدحم للنساء 
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 تبين تصريحات زوجة أن يومها مزدحم من الصباح وحتى المساء ول تجد من وقتها سوى ساعة أو نصصصف

 ساعة لزيارة أمها والقيام ببعض الواجبات تجاهها، ويبقى برنامجها اليومي مليئا بالمهام والعمال المرتبطصصة

 برعاية الطفال ورعاية السرة بشكل عام بجانب القيام بكافة العمال المنزلية. في حين يكون يوم زوجهصصا

  أوقات فراغ بدون مهصصامة ساع11 ساعة ويبقى لديه ما يقارب 3.30مليئا بالفراغ، في حين يعمل بالمتوسط 

 عمل سواء إنتاجية أو إنجابية أو مجتمعية، بينما لم يبق لدى زوجته أي وقت إضافي -فراغ- تقضيه براحصصة

: حسب تصريحاتهمافي يومها المعتاد. والجدول التالي يوضح تقسيم أوقات كل من الزوجين

 : " أبدأ يومي في الساعة السادسة والنصصصف بالصصصلة بعصصدالزوجة
 الوضوء، ثم أقوم بعمل شيء ساخن وأبدأ بإيقاظ أبنائي من النوم ومن
 ثم أجهزهم للذهاب إلى المدرسة فأقوم بمساعدة بعضهم بتبديل ملبسه

 ). بعصصد النتهصصاء مصصن طلب7:45وتحضيرهم للذهاب للمدرسة، (
 المدارس أقوم بتبديل ملبس الطفلتين الصصصغر وإعصصداد الفطصصار.
 الساعة التاسعة، أبدأ بالعمل في البيت من جلي وتنظيف وغسيل حتى

 ، بعدها أبدأ بتحضير الطعام لكي يكون جاهزا مع الساعة12الساعة 
 الثانية ظهرا. بعد عودتهم وتبديل ملبسهم أعود وأرتب الصبيت مصرة

 ، وبعصصدها أبصصدأ بصصالجلي3ثانية ونتناول طعام الغداء لغاية السصصاعة 
 وتنظيف الواني، في الساعة الرابعة ابدأ بتدريس الولد لغاية الساعة
 السادسة والنصف. حيث أذهب لزيارة الوالدة لمدة سصصاعة ونصصصف
 تقريبا، أعود للبيت وأعد الطعام للعشاء ثم أجلي لغاية التاسعة. وبعدها
 أشاهد التلفزيون لمدة ساعة أو ساعة ونصف حيث ينتهي يومي فصصي
 الساعة العاشرة والنصف تقريبا، وفي أشياء أخصصرى مثصصل مواعيصصد
 الصلة وبعض الزيارات واللتزامات العائلية، وبساعد الصصزوج فصصي

بعض أعمال المشروع الحيواني".

 : " أبدأ بالوضوء والصلة الساعةالزوج
 خمسة، ثم أعود للنوم حصصتى السصصابعة،
 حيث أبصصدأ بالعمصصل فصصي المشصصروع
 الحيواني/ أغنام مصصن وضصصع الطعصصام

الساعة  تنظيف وغيره   10والعناية من 
 أتناول الفطور بعد ما تعصصده الزوجصصة،

  أذهب للتسوق وشراء بعض11الساعة 
  أتنصصاول2الغراض البيتية، السصصاعة 

 الغداء. بعدها أعود للعمل في المشروع
 لساعة ونصف، بعد صلة المغصصرب إْن
 كان التزام اجتماعي أذهب إليه. الساعة

  أجلصصس مصصع الولد وأتصصابعهم7.30
 9بالسؤال عن دروسهم اليومية. الساعة 

 أشاهد التلفزيون لمدة ساعة أو سصصاعة
 ونصف وأذهب للنصصوم فصصي السصصاعة

العاشرة والنصف.
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 سنة) أنها تقوم برعاية الولد بشكل مباشر ما يقصصارب48كما تبين تصريحات زوجة غير عاملة (ربة بيت- 

  ساعة، في حين يتمركز عمل زوجهصصا فصصي المجصصال7.30 ساعات، كما تقوم بأعمال منزلية مختلفة لمدة 3

نتاجي حسب تصريحاتهما. إال

سنة) وزوجها أن:48تبين تصريحات الزوجة غير العاملة (ربة بيت- الجدول اليومي زمنيا: 
 ساعة16يومه  ساعة17يومها 

 ليل. 9.30 وينام 4.30يستيقظ  ليل.11 وتنام 5.30تستيقظ الساعة 
يبدأ عمله الساعة السابعة صباحا.تبدأ عملها الساعة الخامسة والنصف صباحا.

 ساعات أعمال 8يعمل يوميا بالمتوسط ------
إنتاجية وظيفية.

  ساعات (فصصي تقصصديم3تعمل يوميا بالمتوسط ما يقارب 
خدمات رعاية للبناء)

ساعة أو أقل خدمات رعاية يومية للبناء

نصف ساعة لساعة تسوق للسرة-------
 ساعة (في أعمصصال7.30تعمل يوميا بالمتوسط ما يقارب 

منزلية مختلفة)
--------

استراحة لمدة ساعة.------
ساعة2.30يقوم يوميا بالمتوسط بزيارات لهله لمدة تقوم يوميا بالمتوسط بزيارات لمدة ساعة.

 غداء وعشاء ومشصروبات ومشصصاهدةالوقت المتبقي وقت 
التلفزيون.

 الوقت المتبقي وقت غداء وعشاء ومشصصروبات ومشصصاهدة
التلفزيون.

 وما زال يومها مزدحما، حيث تعمل بشكل عام ساعات إضافية أكثر من زوجها حتى لو توفرت المساعدة من

 قبل البنات لها داخل المنزل. وبشكل عام تغلب على العمل المنزلي داخل السرة صفة التواصصصل باسصصتثناء

 وهذا الجدول أيضا يوضح طبيعة عمل كل من الزوجينبعض الزيارات أو قيلولة الراحة لدى بعض السر. 

حسب تصريحاتهما:

 " أقوم بالوضوء والصلة وقراءة القصصرآن السصصاعةالزوجة
 الخامسة والنصف لغاية الساعة السادسة والنصف، وبعدها
 أعمل شاي وقهوة وأنبه أبنائي للذهاب كل إلى مكانه، وأبدأ

  غسصصيل وجلصي وتنظيصصف7.30بالعمل اليومي السصاعة 

  اقوم للوضوء والصلة4.30"الساعة الزوج 
  أعمل شاي وقهوة ونشصصرب5.30والساعة 

 6.00الشاي والقهوة أنا وزوجتي والسصصاعة 
 أعمل شاي لبني الكبير وايقظه من النصصوم،
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 الحمامات وشطف البيت وغيره من العمصصال المنزليصصة،
  نتناول2.30الساعة الواحدة أحضر الطعام للغداء، الساعة 

 الغداء وأقوم بالجلي بعد ذلك. في بعض الوقات السصصاعة
 الثالثة أقوم بزيارة لغاية الساعة الرابعة، وقتها بعود الزوج

  القيصصام بتوليصصع النصصار4.30ونحضر له الطعام، الساعة 
  بصلي المغرب ونقعد انشاهد التلفزيون أنصصا5.30للتدفئة، 

 والبنات لغاية الساعة التاسعة، وبعدها نحضر العشصصا فصصي
 بعض الحيان أنا أو بناتي ونتعشى وبعدها نجلصصي وبنصصام

"11الساعة 

  للعمل وبصل6.30بخرج من البيت الساعة 
  وبباشر العمل الساعة سصصبعة6.45الساعة 

  وأخرج من العمل لصل3.30حتى الساعة 
 4.30البيت مع التسوق للسصصرة السصصاعة 

 أصلي وأتناول الغداء وأنام في بعض الحيان
 لغاية الساعة السادسة أتوضأ وأصلي وبعدها
 أجلس مع أهلي أبي وأخواتي لغاية السصصاعة

التاسعة والنصف وأذهب بعدها للنوم. 

العباء الرئيسية تقع على الزوجة:

 سنة) وزوجها أن العباء الرئيسية تقع على عاتق الزوجة40تبين تصريحات زوجة غير عاملة (ربة بيت- 

  أعمصصاًل منزليصصة،6.30 ساعة يوميا (11سواء في العمل المنزلي أو رعاية البناء حيث تعمل هذه الزوجة 

  ساعات في عمل منتج خارج البيت ، ويمارس هذا7 أعماًل في رعاية للبناء)، في حين يعمل زوجها 4.30

 الزوج خلل يومه نشاطات مجتمعية مختلفة، كما يقدم هذا الزوج مساعدة محدودة في رعاية البناء خاصصصة

فيما يتعلق بالتعليم. 

سنة) 40الزوجة غير العاملة (ربة بيت- الجدول اليومي زمنيا: 
 ساعة16يومه  ساعة17يومها 

 ليل. 12 وينام 6.30يستيقظ  ليل.12 وتنام 5.30تستيقظ الساعة 
يبدأ عمله الساعة الثامنة صباحا.تبدأ عملها الساعة الخامسة والنصف صباحا.

 ساعات أعمال إنتاجية وظيفية.7يعمل يوميا بالمتوسط -----
 ساعة (فصصي4.30تعمل يوميا بالمتوسط ما يقارب 

تقديم خدمات رعاية للبناء)
ساعة خدمات رعاية للبناء

 ساعة (فصصي6.30تعمل يوميا بالمتوسط ما يقارب 
أعمال منزلية مختلفة)

-----

ساعة واحدة تسوق للسرة. -----
ساعة واحدة مشاركة مجتمعية. -----
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ساعة2.30يقوم يوميا بالمتوسط بزيارات عائلية وللصدقاء لمدة تقوم يوميا بالمتوسط بزيارات لمدة ساعتين.
 غداء وعشصصاء ومشصصروباتالوقت المتبقي وقت 
ومشاهدة التلفزيون.

الوقت المتبقي وقت غداء وعشاء ومشروبات ومشاهدة التلفزيون.

 سنة) وزوجها أن قضاء الوقت يختلف23كما تبين تصريحات زوجة غير عاملة (ربة بيت (طالبة جامعية)- 

  ساعات بالمتوسط يوميا فصصي5، إذ تقضي هذه الزوجة لديها، حيث ل يوجد لديها أطفال وهي طالبة جامعية

  ساعات يوميا في الدراسة الجامعية، في حين يمارس زوجها بجانب3العمل المنزلي بينما يضاف إلى أعبائها 

النشاطات المجتمعية وقتا في التسلية واللعب مع الصدقاء والقارب. ويوضح ذلك الجدول التالي:

)سنة23الزوجة (ربة بيت (طالبة جامعية)- الجدول اليومي زمنيا: 
 ساعة16يومه  ساعة17يومها 

 ليل. 10 وينام 4يستيقظ  ليل.10 وتنام 5تستيقظ الساعة 
ساعة عمل ونصف في رعاية أغنام السرة.-------

 سصصاعات (فصصي العمصصل5تعمل يوميا بالمتوسط ما يقارب 
المنزلي)

ساعة في شراء أغراض للبيت------
------ثلث ساعات دراسة يومية.

 ثلث ساعات زيارات لهل الزوج وتبادل الحصصديث مصصع
بعض الجارات.

(فريق كرة قدم) في النادي ساعة مشاركة مجتمعية-----
 ساعات زيارات عائلية 3-----
  ساعات وباقي الوقت في المنصصزل9(في حال يعمل لمدة -----

بمشاهدة التلفزيون)
 غداء وعشاء ومشصروبات ومشصصاهدةالوقت المتبقي وقت 

التلفزيون ومطالعة مجلت خارجية
 الوقت المتبقي وقت غداء وعشاء ومشصصروبات ومشصصاهدة

التلفزيون

 وفي السر التي ل يوجد لديها أولد، تبقى المسؤوليات المتعلقة بالعمل المنزلي والرعاية العامة للمنزل مصصن

 واجب الزوجة مع أن هناك وقتا يتوفر لديها من الفراغ حيث تستطيع تكريس جزء من وقتها فصصي دراسصصتها
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 الجامعية. حيث تعتبر هذه الزوجة الوحيدة في الدارسة التي تتمتع يوقت منوع وممتع حسب توجهاتها تجصصاه

يومها.

  صباحا مع5.00" بفيق من النوم الساعة الزوجة 
 الزوج بقوم بتنبيهه حتى يذهب للعمل لمصصا يكصصون
 عنده شغل، بجهز له الكل ليأخصذه معصه طبيعصة
 الكل بطاطا مقلية وبندورة مقلية وبعدها بصصصلي

  وبعمل فطور وبفطر وبقوم8الفجر وبنام للساعة 
 بترتيب البيت بشكل كامصصل وبعصصدها إذا عنصصدي
 محاضرات في الجامعة بروح على الجامعصصة واذا
 فش ببقى في البيت، بحضر التلفزيون حتى الظهر،

 2.30وبعدها أدرس وأحضر للجامعة، والسصصاعة 
 بقوم بتحضير الطعام للزوج بطبصصخ وبقعصد أقصرأ
 بعض المجلت وبجلس أمام البيت أنصصا وحمصصاتي
 وسلفتي حتى السصصاعة الرابعصصة بجهصصز الطعصصام
 وبجهزله الحمام ونقعصصد نوكصصل وبعصصدها بشصصاهد
 التلفزيون أنا وزوجصصي وبنتحصصدث ونقعصصد علصصى

.10التلفزيون لحد الساعة 

  بتوضا وبصصصلي وبشصصرب4" بستيقظ الساعة الزوج 
 الشاي إذا كانت في لقمة باكل. في حال في شغل بروح
 على العمل حتى الساعة الخامسة وثم بنتعشى وبرتصصاح

  وبنام.وإذا فش شصصغل9وبسهر على التلفزيون للساعة 
  بعدها بلبس ملبسصصي. إذا8بصلي وبنام حتى الساعة 

 كان في شغل في دار العيلة بقوم فيه مثل طعام الغنصصم
 وسقاية الشجربعدها بطلع على بيت لحم وبشتري كصصل
المجلس والنادي وبعدها البيت وبعدها بروح   احتياجات 

  وبشاهد التلفزيون والساعة12برجع على البيت الساعة 
  على التلفزيون4 بوكل ونشرب الشاي وبظل للساعة 2

 وبعدها بروح على تمرين كرة القدم وبعدين بفصصر أنصصا
 وأصحابي وبروح على دار أعمامي ونحكي في أمصصور
 العيلة وأمور البلد وبروح على دار أختي نلعصصب شصصده

. 10 وبرجع على الدار وبنام الساعة 8حتى الساعة 

خلصة القول:

 تقع على عاتق النساء غير العاملت كافة العباء المنزلية والرعاية والعتنصصاء بكافصة الجصوانب والقضصايا

 والحاجات والمتطلبات داخل المنزل، وتختلف العباء من أسرة إلى أخرى، حيث تقضي نساء السر الكبيرة،

 التي لديها أبناء صغار أوقاتا طويلة من نهارها (يومها) بالعمل، بحيث تتوزع العباء ما بين العمال المنزلية

 والرعاية بالطفال الصغار، بينما تقضي النساء لدى السر التي لديها أبناء كبار وقتا أقل في أعمال الرعاية،

 حين يقضي الوقت الكبر في العمال المنزلية، وُتساعد المهات داخل بعض السر من قبل الفتيات القادرات

على القيام بالعمال المنزلية مما يخفف العباء التي تقع على عاتقهن. 
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 لم تشر نتائج المقابلت مع الرجال والنساء أن الرجال يساهمون في العمال المنزلية أو رعاية البنصصاء، وإذا

 كانت هناك بعض المساعدات المحدودة جدا لدى بعض السر في بعض المور المتعلقة برعاية البناء خاصة

 )، أو تقصديم40لدى السر التي يكون أبناؤها صغارا وتملك الزوجصة دخل مصن خلل الملكيصة (الزوجصة 

 مساعدات للبناء الكبار العاملين، مثل تحضير بعض القهوة أو الشاي قبل الذهاب لعملهم لدى أسرة الزوجصصة

، وهذا يعود لعمل البن ومساعدته في تحمل أعباء السرة. 48

 واقتصرت مساهمة الرجال بشكل رئيسي في التسوق للسرة وتلبية احتياجاتها الرئيسية مصصن خلل الرؤيصصة

 العامة للرجال بأنهم مسؤولون عن تلبية احتياجات السرة القتصادية، كما أن الرجصصال غيصصر العصصاملين أو

العاملين بعمل موسمي ل يساهمون بأي جهد في العمال المنزلية أو العمال المرتبطة برعاية البناء.

 كما تشير نتائج الدراسة أن الوقت الفائض لدى النساء ربات البيوت - مع محدوديته – يفضلن قضاءه وقصصت

 راحة أو القيام بزيارات أسرية أو عائلية محدودة أثناء النهار، ولكن البعض -واحدة على القصصل- زيارتهصصا

 لوالدتها هي بمثابة عمل إنجابي حيث تعمل على رعايتها. في حين يفضل الرجال قضاء هذا الوقت كراحصصة

 يومية أو القيام ببعض النشاطات المجتمعية أو في التسلية مع الصدقاء والصحاب. كما أوضحت الدراسة أن

النساء يستيقظن باكرا بشكل عام وينمن ليل متأخرات مقارنة بأزواجهن. 
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الدوار وتقسيم العمل المنزلي داخل أسر النساء العاملت

أعباء إضافية على النساء العاملت

 ترتفع العباء المنزلية على السر التي لديها أولد كبار ومتوسطو عمر، في حين ترتفع سصصاعات الرعايصصة

 اليومية للبناء لدى أسر النساء اللواتي لديهن أولد صغار في العمر.  وتساوت ساعات العمل المنزلي لصصدى

 السر دون أولد ولدى السر التي لديها أبناء صغار. وفيما يلي سنعرض بعض الجداول التي توضح تلصصك

العباء:

الوقت الذي يقضيه الرجال والنساء في العمل داخل وخارج المنزل (نساء عاملت)
المجموع العمل رعاية الطفال العمل المنزلي

11-44.30-70-4.30زوجات (أولد كبار ومتوسطو العمر)
10-58.30-64.30-4زوجات (أولد صغار)

6---6زوجات بدون أولد
2-10-10-0الزواج 

 وفيما يتعلق بالنساء العاملت، تشير النتائج أن العباء تزيد بشكل عام على النساء العاملت، ولكصصن تسصصاهم

 الوضاع القتصادية الجيدة لدى هذه السر من توفير أدوات مساعدة (كهربائية) مثًل في التقليل مصصن حجصصم

العباء المنزلية.

  خارج المنزل فصصيالمرأةبشكل عام، يزيد يوم النساء العاملت عن أيام أزواجهن زمنيا وعمليا، حيث تعمل 

العمل النتاجي وتمارس العمال النجابية داخل المنزل.

 كما يساعد بعض الزواج النساء في العمل المنزلي أو الرعاية للبناء وبشكل أساسي يكون ذلك حال طلبصصت

الزوجة منهم المساعدة، وتتوفر الستعدادية لدى بعض الزواج للمساعدة.

  سصصاعة،15سنة) تستيقظ مبكرا كما تعمل بالمتوسط عمًل إنتاجيا وإنجابيا ما يقارب 36فهناك زوجة عاملة (

  ساعة، كما يقوم ببعض المساعدة المحدودة داخل المنزل، خاصة في مجصصال11بينما يعمل زوجها بالمتوسط 
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  بتقديم خدمات رعاية4.30 ساعات في أعمال وظيفية، وتقوم لمدة 8الرعاية. حيث تعمل الزوجة بالمتوسط 

  ساعات يومية في القيام بالعمال المنزلية المختلفة. وهذا يوضحه الجدول التالي4مباشرة للولد، وتمارس 

:الزوجان في الجدول التاليكما عبر عنه 

 سنة)36الزوجة عاملة (الجدول اليومي زمنيا: 
 ساعة17يومه  ساعة19يومها 

 ليل. 11يستيقظ الساعة السادسة صباحا وينام الساعة  منتصف الليل12ة وتنام تستيقظ الساعة الخامس
يبدأ عمله الساعة السابعة صباحا.تبدأ عملها الساعة الخامسة.

  ساعات (أعماًل وظيفية8تعمل يوميا بالمتوسط ما يقارب 
 مباشصصرة (كمعلمصصة) وغيصصر مباشصصرة (فصصي التحضصصير

)والمتحانات والعلمات

 ساعة في أعمال وظيفية11يعمل يوميا بالمتوسط 

  سصصاعة (أعمصصال4.30تعمل يوميا بالمتوسط ما يقارب 
رعاية مباشرة للبناء)

ساعة في رعاية البناء

 في عمل منزلي. ساعات4تعمل يوميا بالمتوسط 
 داء وعشصصاء وتحضصصير للمدرسصصةالوقت المتبقي وقت غ

مشاهدة التلفزيون.
 الوقت المتبقي وقت غداء وعشاء ومشصصروبات ومشصصاهدة

التلفزيون
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على النساء العاملتالعمال اليومية وتضاعفها 

 تبين المسيرة اليومية للزوجة العاملة وزوجها بأن يومها مزدحم، فل تزال تقع على عاتقهصصا كافصصة العمصصال

 المنزلية والرعاية للبناء خاصة الصغار، بالمقابل ما زال دور الرعاية للب محدودا جدا. ول يكون متوفرا

لدى هذه الزوجة أي وقت إضافي تقوم من خلله بالستراحة أو الزيارات والتواصل مع الهل والصدقاء. 

  أعمل قهوة لي ولزوجي وحليصب للولد وسندوشصات5"بقوم الساعة الزوجة 
 للمدارس وأغير ملبس طفلي الصغير ثم أستحم وأحضر ملبس زوجي تكون

 ، أحيانا أرتب قليل في البيت وأجهز أكل طفلي6.30الساعة قد أصبحت تقريبا 
 7.30الصغير وأخرج من البيت وأرسله إلى الحضانة وبتكون الساعة صارت 

 وبنتظر المعلمات لنخرج سويا على حاجز قلنديا عشان نروح المدرسة ويبصصدأ
  وبنتهصصي1.25 في المدرسة وتنتهي الحصة السادسة الساعة 8الدوام الساعة 

  تقريبا،إذا كان يوجد أكل أطعم أولدي وإن لم يكن2دوامي أصل البيت الساعة 
 ابدأ بالطبيخ وأقوم ببعض العمال المنزلية أيضا. أحاول تنويم الصغير ثم أقوم

  موعد عودة6بتدريس الولد وأحيانا أشاهد التلفزيون وبتكون الساعة صارت 
 زوجي من العمل اجهز الطعام له وأجلي وأحيانا أؤخر الجلي حتى ينام الولد

  أبدا بمحاولة إجبار أولدي على النصصوم فصصي8حتى أقوم بعملي بهدوء الساعة 
 الغلب ينامون الساعة الثامنة والنصف أو التاسعة وبعد ما ينصصام الولد أقصصوم
 بترتيب البيت وترتيب الغسيل وتصليح امتحانات وتحضصصير دروس ول أنهصصي

هذه المور قبل الساعة الثانية عشرة ثم أنام"

 6الستيقاظ الساعة الزوج "
 وشرب القهوة ثم التغسصصيل

  الصصذهاب7واللبس الساعة 
 للعمل والنتهصصاء السصصاعة
عمل الى  والذهاب   الرابعة 

  ثم الصصذهاب6آخر الساعة 
 إلى البيت والجتماع مصصع
 السرة مشاهدة التلفزيصصون
 لساعة واحدة والقيام ببعض
 العمال في المنصصزل مصصن
 تدريس ومتابعصصة الولد،

"11والذهاب للنوم الساعة 

 سنة) ذات القضايا داخل أسرتها، باستثناء الختلف في رعايصصة48كما تبين تصريحات زوجة أخرى عاملة (

  ساعة يوميا في العمل المنزلي ويتصصوفر6.30الطفال، حيث ل يوجد لدى هذه السرة أبناء صغار، فتقضي 

 لدى هذه الزوجة وقت إضافي تقوم من خلله ببعض الزيارات القصيرة والستراحة القصيرة، كما تقوم بعمل

 ساعات وتقوم بعمل إنتاجي أيضا داخل المنزل في مشروع السرة.  7إنتاجي لص 

 سنة)48(عاملة الالزوجة الجدول اليومي زمنيا: 
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16يومه  ساعة18يومها 
 ليل. 11يستيقظ الساعة السادسة صباحا وينام الساعة  ليل.11.30تستيقظ الساعة الخامسة والنصف وتنام 

يبدأ عمله الساعة الثامنةتبدأ عملها الساعة الخامسة والنصف
 ساعة أعمال وظيفية11يعمل يوميا بالمتوسط  ية ساعات (أعمال وظيف7تعمل يوميا بالمتوسط ما يقارب 

 مساعدة في المشروع الحيواني للعائلة1.30 عمل في المشروع النتاجي الحيواني في البيت1.15
ساعة في العمل المنزلي اذا طلب منه وربما أكثرساعة في أعمال منزلية 6.30تعمل بالمتوسط 

  ساعات مصع الصصدقاء ونشصاطات4يقوم يوميا بقضاء تقوم يوميا بالمتوسط بزيارات لمدة ساعة ونصف.
سياسية ومجتمعية.

 ساعة 1يأخذ قسطا من الراحة بالمتوسط  ساعة 1.5ا من الراحة أثناء يومها تأخذ قسط
 داء وعشصصاء وتحضصصير للمدرسصصةالوقت المتبقي وقت غ

ومشاهدة التلفزيون.
 الوقت المتبقي وقت غداء وعشاء ومشصصروبات ومشصصاهدة

التلفزيون

  بهذه الصورة لم تختلف بالعموم عن باقي السر، إل أن وجصصودوحول كيفية بدء اليوم لدى الزواج العاملين

 ، ويتوفر وقصصت إضصصافيأبناء كبار لديها خفف من أعباء الرعاية التي تقوم بها السر التي لديها أبناء صغار

 حيث تقوم الزوجة خلله ببعض الزيارات للعائلة وأخذ بعض الوقت للراحة. والجدول أدناه يوضح كيفية بدء

الوقت لدى الزواج العاملين:

  أحضر الزعتر للزوج وأبدأ يصصوم عملصصي فصصي5.30 بقوم الساعة الزوجة""
 المشروع الخاص بالبيت وهو مشروع تربية طيور فيكون لي سصصاعة وربصصع
 عمل فيه، ثم أحضر القهوة لكي أشربها مع الزوج، وأيقظ بقية أفراد السصصرة.
 وبعدها أبدأ بتحضير نفسي للذهاب إلى العمل خارج المنزل، وأخرج للعمصصل
 حوالي الساعة الثامنة لغاية الساعة الثانية والنصف، أعود للبيت بعصصد شصصراء
 حاجات البيت وأتسوق قبل العودة وهذا يستغرق حتى الساعة الثالثة والنصف،
 ثم أبدأ بتحضير الغداء، أرتب المائدة بعد الطعام. في الساعة الرابعصصة أنصصال
 قسطا من الراحة إلى الساعة الخامسة والنصف. ثم أقوم بعمل شيء سصصاخن
 ونتناوله ومن ثم أبدا العمل في المشروع الذي تم ذكره حتى الساعة السصصابعة،
 وبعدها أقوم بالعمال المنزلية من ترتيب البيت وتنظيفه وطوي الغسيل وكوي
 وغيره (وخلل العمل أشاهد التلفزيون لفترة ساعة زمنية)،  وفصصي السصصاعة
 التاسعة أبدأ بتحضير الطعام لليوم التالي، وأحيانا (في بعض الحيان) بعد ذلك

  "بقوم الساعة سصصبعةالزوج
 وببلش أحضر نفسي وفصصي
 الساعة الثامنصصة يبصصدأ يصصوم
الثالثة الساعة  وأعود   العمل 
ولدينا الغداء،  طعام   وأتناول 
 مشصصروع تربيصصة الطيصصور
 وبالتالي أساعد فصصي تربيصصة

  بهصصا،هذه الطيور والهتمام
 وإذا طلب مني المساعدة في

 الساعة زمان، المنزل بشتغل
 إذا كصصان هنصصاك واجبصصات
فش وإذا  بها  أقوم   اجتماعية 
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 ،11.30أو قبل ذلك نقوم بتغطية بعض اللتزامات الجتماعية   لغاية الساعة 
  أذهب12أعود للبيت وأحضر القهوة أو أي شيء ساخن لي وللزوج والساعة 

للنوم".

 أشاهد الخبار إلى السصصاعة
الحادية عشرة ومن ثم أنام".

 وتتضاعف العباء لدى بعض السر وخاصة في مجال أعمال الرعاية للبناء، بحكم أن لدى هذه السر أعباء

  ولكن يقل حجم العمل المنزلي –مقارنة مع نساء غير عاملت- بسبب وجود بنات أكصصبر يسصصاعدنإضافية

) في العمل المنزلي، وخاصة في أيام العطل. وهذا يوضحه الجدول التالي:47باستمرار الم (

 سنة)47العاملة (الزوجة الجدول اليومي زمنيا: 
 ساعة17يومه  ساعة17يومها 

 ليل. 12يستيقظ الساعة السابعة صباحا وينام الساعة  ليل. 10تستيقظ الساعة الخامسة والنصف وتنام 
يبدأ عمله الساعة الثامنةةتبدأ عملها الساعة السادس

 ساعات (فصصي أعمصصال6تعمل يوميا بالمتوسط ما يقارب 
وظيفية). 

 ساعات (أعمال الوظيفة)8يعمل يوميا بالمتوسط 

  ساعات (فصصي تقصصديم4تعمل يوميا بالمتوسط ما يقارب 
خدمات رعاية للبناء)

-----

يقارب  ما  بالمتوسط  يوميا  العمل 4.30تعمل   ساعة (في 
المنزلي)

-----

 ساعات زيارات للصدقاء والقارب.3يعمل ------
 ساعة 1يأخذ قسطا من الراحة بالمتوسط ------

 الوقت المتبقي وقت غذاء وعشاء ومشصصروبات مشصصاهدة
التلفزيون حتى وقت النوم

 الوقت المتبقي وقت غداء وعشاء ومشصصروبات ومشصصاهدة
التلفزيون حتى وقت النوم

العباء ما زالت كبيرة على زوجات عاملت لزواج غير عاملين

 كما تتضاعف أعباء النساء العاملت لزواج غير عاملين (أو يمارسون أعماًل موسمية)، فالزوجصصة طالبصصة

  منها ساعة ما بين العمل النتاجي13 ساعة، تقوم بالعمل 18بجانب كونها عاملة، حيث تقضي نهارا طوله 

  ساعات "حسب التساهيل" ويقوم أحيانا بمساعدة الزوجة، كمصصا تقصصوم3والنجابي، بينما يقوم زوجها بالعمل 

بالدراسة لمدة ساعتين. والجدول التالي يوضح كيف يسير يوم كل منهما:
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سنة) (ل يوجد أولد للسرة)22الزوجة العاملة لزوج غير عامل (الجدول اليومي زمنيا: 
 ساعه14يومه ساعة18يومها 

  صباحا وينام السصصاعة الواحصصدة11يستيقظ الساعة  منتصف الليل.12تستيقظ الساعة السادسة وتنام 
ظهرا. 

 ظهرا12يبدأ عمله الساعة تبدأ عملها الساعة السابعة.
  ساعات وليسصت بشصصكل3-2أعمل بوظيفة متقطعة ساعات (أعمال وظيفة. 7تعمل يوميا بالمتوسط 

يومي
ساعة أعماًل منزلية 2-1يعمل بالمتوسط ا منزلية)ساعات (أعمال6تعمل يوميا بالمتوسط 

  ساعات مع الصدقاء ونشاطات3يقوم يوميا بقضاء تقوم يوميا بالمتوسط بزيارات لمدة ساعة ونصف.
سياسية ومجتمعية.

 ساعة2-1دراسة بالمتوسط لمدة  ساعة2-1دراسة بالمتوسط لمدة 
 داء وعشصصاء ومشصصروباتالوقت المتبقي وقصصت غصص

ومشاهدة التلفزيون وحديث مع الزوج.
 الوقت المتبقي وقصصت غصصداء وعشصصاء ومشصصروبات

ومشاهدة التلفزيون وحديث مع الزوجة.

  (ما زال يومها مزدحما)، حيث يكون يومها بدون استراحة فهي عاملة وطالبةفزوجة عاملة لزوج غير عامل

 جامعية وتقوم بكافة العباء المنزلية مع مساعدة محدودة من الزوج وما يخفف العباء عن هذه السرة عصصدم

وجود أولد لديها. والجدول التالي يوضح ذلك:

 "الساعة السادسة استيقظ من النصصوم وأقصصوم بالعصصاداتةالزوج
 اليومية الصباحية من ترتيب شعري وتغسيل يصصدي ووجهصصي
 بالماء واستخدام فرشاة السنان وغيره). وأبدأ بعدها بتحضير
 نفسي من لباس وعمل مكياج للخروج للعمل وأنا بحضر نفسي
 أعمل قهوة وأشربها. أخرج من المنزل للذهاب للعمصصل فصصي
 8الساعة الثامنة (ساعة تقريبا في المواصلت) من السصصاعة 

  في العمل خارج المنزل، بعدها أتجول في السوق2.30حتى 
 . وأصل البيت3.30لشراء الحتياجات الخاصة للسرة لغاية 

  وأبدل ملبسي ويتم حوار بيني وبين زوجصصي4.30الساعة  
 أثناء تبديل ملبسي وتحضير الطعام. وإعداد الطعام وتنصصاوله

  من النصصوم11.00 "استيقظ الساعة الزوج
 وببدأ أدخن، وبعدين برتب نفسي من تبديل
 ملبس وحمام وغيره، وبعمل فنجان شاي
 لنفسي وبتناول الفطور، وبقصصوم بصصترتيب
 غرفة النوم وبعدين بجلس مصصن السصصاعة

  على الكمبيوتر3.30 حتى الساعة 1.00
الغداء بتناول طعام   عشان أدرس، وبعدين 
 بعد ما تحضره الزوجة، وبعصصدها بقصصوم
 بالعمل مع الزوجة في تنظيصصف الوانصصي
 فقط، وبجلس مع الزوجة لحوالي السصصاعة
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 لغاية الساعة السادسة والنصف تقريبا، وثصصم أقصصوم بتنظيصصف
 الواني وفي بعض الحيان يساعدني الزوج لغايصصة السصصاعة

 . أجلس مع الزوج نصف ساعة تقريبا، وبعدها أجلصصس8.00
 على الكمبيوتر أو أخصرج لزيصارة أهصل الصزوج أو بعصصض
 الصديقات. أعود للبيت الساعة العاشرة ويكون الزوج قد عصصاد
 من خروجه وبالتالي نتناقش ونتحاور في عدة أمور، وأيضصصا
 ممكن مشاهدة التلفزيون مع أكل أشياء "فصصواكه، مكسصصرات"،

  وفي بعض الحيان الساعة12.00نذهب للنوم تقريبا الساعة 
1.00  "

  للحوار والنقاش حصصول مواضصصيع8.30
 الحياة الخاصة وبعدها بخرج لغاية الساعة

  للعب شده مع الصدقاء وبعصصدها10.00
 على التلفزيون مع الزوجة وبنصصام علصصى

 . في بعض الحيصصان لمصصا1.00الساعة 
الساعة    من6.30يكون عندي عمل بقوم 

  الصبح7.00النوم وبخرج للعمل الساعة 
 مساء".6.30لغاية الساعة 

خلصة القول:

  العام لنتائج تصريحات الزواج العاملين والزوجات العاملت، ما زالت أعبصصاء العمصصل المنزلصصيفي الطار

 مرهونة بالمواقف التيورعاية البناء مرتبطة بشكل رئيسي بالنساء، وأن مساهمة الرجال في العمل المنزلي 

 يضفيها كل من الزوج والزوجة، فمشاركة الزوج تكون متصلة بالستعدادية لديه في تقديم المسصصاعدة وفصصي

  وبالرغم من ذلك تبقى هذه المساعدة محدودة الجهد والوقت. كما أن الصورة لطلب الزوجة لتلك المساعدة،

 تتغير عندما تكون النساء عاملت والزواج غير عاملين أو يمارسون أعماًل موسمية فالمساعدة مصصا زالصصت

، ويقع عبء العمل الرئيسي داخل المنزل على النساء. محدودة أيضا

توجهات الرجال والنساء لتقسيم العمل والدوار داخل المنزل وخارجه

   والنساء لوصف الواقع:   الرجال  هذه بعض الكلمات كمقدمة عبر عنها 
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 "القدرية، الطبيعة، توريث الدوار، الصورة النمطية تتكرر، هيك حال الدنيا، وال الصصزوج بسصصاعد، حصصرام

بساعدني ومتعاون"

 ظهرت اختلفات عديدة بين تفسيرات الرجال والنساء لسلوكياتهم داخل السرة، فصصترى النسصصاء أن عملهصصن

 المنزلي والرعاية للبناء عمل إجباري في حين أن الرجال يرون مشاركتهم تطوعية ومساعدة للنساء أكصصثر

 من كونها إلزامية. كما يعتبر الرجال وبالعموم أن العمل في المنزل خارج نطاق مسصصؤولياتهم وصصصلحيتهم،

 وإن شاركوا فيها فهي كمساعدة لزوجاتهم. إن شعور النساء بالمسؤولية وشعور الرجال بالحرية يعكس أيضا

 الترتيبات الزوجية المختلفة والمتباينة. فالنساء اللواتي يفضلن زيجة أكثر تقليدية قد يصصؤمن بصصأن الصصتزامهن

 وواجباتهن الساسية تكمن في كونهن ربات بيوت وقد يشعرن بالتردد أو الخوف من المشاركة أو التخلي عن

 السيطرة لصالح الزوج. وأن النساء اللواتي ارتبطن بزيجة غير تقليدية يفترضن من أزواجهن القيصصام بنسصصبة

 وتتوافق نتائج الدراسة هذه مع مامعقولة من العمال المنزلية لكنهن غير قادرات على إلزامهم بتلك العمال 

).Bokemier (Hardesty & Bokemier, 1989  و  Hardestyجاءت به دراسة 

 داخل السرةلكل الزوجيننمطية الصورة 

 يدخل الكثير من العوامل البنيوية القتصادية والجتماعية والثقافية في بلورة صورة نمطية لكل من الرجصصال

 والنساء داخل السرة والقدرة والمكانيات على قبول هذه الدوار أو رفضها، فدونية النساء في السرة البوية

 وغياب المصادر والمكانيات المحدودة لدى غالبية النساء، وحتى النساء اللتي توفرت لديهن مصادر ما زال

 هناك ارتباط ثقافي يربطهن وأسرهن فمسؤولية الدور النجابي مرتبطة بهن بشكل أساسي والزوج يأخذ دورا

,Moser(.Moser  و Sen  و Kabeerهامشصصيا. انظصصر الدراسصصات المقتبسصصة لصصدى   1993 

Sen,1990.Kabeer,1994    .(

 غير العاملتتوجهات الرجال والنساء حول تقسيم الدوار في أسر الزوجات

94



 وفي أسر النساء غير العاملت تتضاعف اتكالية الزواج والرجال على النساء وبشكل ملحوظ، خاصة لصصدى

السر التي يعمل بها الزواج عمًل إنتاجيا كامًل. 

  سنة) إلى العمل المنزلصصي35حيث تزداد إتكاليه الزوج والبناء بالعتماد المطلق. فتشير هنا زوجة عمرها (

 مع عدم رضاها، مع تأكيد الزوج على أن الطبيعة والمجتمع هما اللذان يورثان النساء هذه الدوار،والرعاية، 

 وتكون توجهات الزوجين بشكل عام لدى أسر النساء غير العاملت الرضوخ والطاعصصة لهصصذا الواقصصع دون

صراع أو دون إرادة نقاش لمواقف تقاوم هذا الواقع. وهذا الجدول يوضح عدم رضا الزوجة عن واقعها:

الزوجالزوجة
 "زوجي من النوع اللي لما بدو يشرب بقولي جيبي كاسة ماء، مستحيل أنه
 يشتغل أي شيء في البيت حتى أولدي تعودوا زي أبوهم أنهم ما يشتغلوا
 إشي كاسة الماء بتجيهم لحدهم والبنات هم اللي بساعدوني في شغل الدار،
 خلص تعودنا على هذا وما ممكصصن أنصصه يتغيصصر أي إشصصي، فصصالدوار
 والمسؤوليات هذه تقع على عاتق الزوجة نتيجة هالوضع الخاطئ وأيضا
 بحكم أنه زوجي بعمل خارج المنزل وأنا ما بعمل سوى بالبيت وهذه هي

التقسيمة الطبيعية بالنسبة لي".

 " أنا بعمل للحصول على الدخل، ومتابعصصة
 دراسة الولد ولكصصن بصصدون تدريسصصهم
 (الزوجة بتعمل هذا)، وأنصصا اتكصصالي فصصي
 العمال البيتية، الحياة فرضت هذا النصصوع
 من الحيصصاة، وذلصصك بسصصبب وجصصود الم

وأخوات أكبر بالسن بعملين في المنزل".

 وتعزز بعض السر أدوار الرجال والنساء بشكل أكبر داخل السرة بسياق أبوي، فالزوجة دورهصصا يرتبصصط

 الحارس المين على رعايتها، وانحسصصاربالمنزل في حين دور الزوج المزود الرئيس والمعيل للسرة، فهو 

 دور الزوجة في المجال الخاص نتيجة تخلفها عن التعليم، أو لعدم فراغ الزوج وانشغاله في المجصصال العصصام

). وهذا يوضحه الجدول التالي2001.المرنيسي، 1992(شرابي،

الزوج سنة)40الزوجة(
 " أنا بقوم بكافة العمال المنزلية ومتابعة تربية البناء ومراقبة
 سلوكهم وتربيتهم، وأنا بقوم بهذه الدوار لعدم فصصراغ الصصزوج
 وعدم تواجده باستمرار في البيت، وهو بعمصصل لصصوقت علصصى
 الغلب واله نشاطات خاصة في النادي والمجلس القروي، وأنا

بشتغل في البيت لنه الزوج بعمل خارج المنزل" 

 "أنا أعتبر المصدر المادي للتغلب على أمور الحياة،
 والمساعدة المعنوية لبنائي في دراستهم، والزوجصصة
 بحكم عدم حصولها على شهادة جامعية والحصصصول
 على وظيفة في ظل الظروف تؤهلها لكسب العيصصش

بناء على ذلك تم تقسيم هذه الدوار.
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 مهمة جدا في إدارة أمور المنزل، ومسؤولية الزوج في تأمين شؤون المعيشة،وتقر بعض النساء أن خبراتهن 

، حيث تشير تصريحات الزوجين لدى أسرة الزوجصصة (والزوج يعتبر نفسه هو المسؤول الرئيسي عن المنزل

 سنة):23

الزوج سنة)23الزوجة(
 "باعتباري الزوجة في البيت أقوم بأدوار وواجبات كثيرة منها رعاية الزوج والهتمام
 به وتنظيف البيت، وبقوم بشراء بعصصض مسصصتلزمات الصصبيت الخضصصرة والفصصواكه
 واللحمة.......أنا اللي عندها الخبرة الكافية بأمور المنزل فالزوج يقضي معظم وقته
 في العمل خارج البيت فعليه فقط أن يعمل لجلب المصصوال لتلبيصصة أمصصور السصصرة

والولد".

 أنا زلمة الدار ومسؤول عصصن
 الدار ومفصصش دخصصل إل عصصن
 طريقي وهذا برتب علصصي أن

أقوم بهذا الدور"

  سنة) انشغالها الدائم في البيت بسبب غياب زوجها بسبب ودون سبب عن الصصبيت،35وتؤكد زوجة أخرى (

ويؤكد زوجها أن دوره الرئيسي في إعاشة أسرته.

الزوجالزوجة
 "أنا مسؤولة عن أي شيء في الدار القراءة والشغل حصصتى
 إن ضيع زوجي ورقة أنا المسصصؤولة عنهصصا، واتقسصصمت
 الدوار لنه زوجي ما بقعد في الدار طوال النهار في رام
 ال وباضطر أنا اشتعل في الدار وأدرس الولد وأقصصوم

بأي زيارة اجتماعية"

 أهم أدواري تأمين لقمة العيش وبتابع الولد في المدرسة
 من خلل الصصذهاب للمدرسصصة والتصصصال بالمدرسصصين.
 وظروف الحياة هي قسمت الدوار بالطريقة هذي، وبعدين

لني ما عندي طولة روح لقعد معهم بظلني طالع"

 سنة) وزوجها أن الحياة تكون بهذه الصورة وأن توزيع الدوار عززته الحياة: 33وتفسر زوجة عمرها (

وتؤكد زوجة على ذات القضايا كما موضح كالتالي:

الزوجالزوجة
 " جميع العمال والمهام مصصن تربيصصة البنصصاء والطبيصصخ
 والتنظيف والغسيل وبعض العمال في المشروع الحيواني
 إلي عنا. هذه الدوار بسبب التفكير السائد إنو الرجصصل ل
 يمكن أن يعمل أي عمل خاص بالبيت وبالتالي تقصصع كصصل

هذه العمال علي" 

 "تلبية احتياجات السرة والتسوق، والعنايصصة بالمشصصروع
 الحيواني الي عنا، وتقسمت الدوار هذه بصورة طبيعيصصة
 لن الزوجة يجب أن تقوم بواجباتها البيتية مصصن تنظيصصف
 وغسيل وطبيخ وغيره وأنا ل يمكن أن أقوم بصصأي عمصصل

حتى كاسة شاي"
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خلصة القول:

 تقر الزوجات غير العاملت بالواقع المعاش لتقسيم الدوار وتتعايش معه مع نبرة عدم رضصصا لصصدى بعصصض

 النساء، وتعبر النساء عن أدوارهن بشكل رئيسي باعتباره رعويا وامتدادا لدورهن النجابي، في حيصصن يقصصر

 الرجال بسلطتهم من خلل خطابهم ويعبرون عن أدوارهم المركزية باعتبارهم رؤساء السر ودور الرئيصصس

معروف في إطار مسئولياتهم التربوية وفي التنشئة. 

العاملتتوجهات الرجال والنساء حول تقسيم الدوار في أسر الزوجات 

 كيف ترى المرأة دورها وعملها داخل المنزل وخارجه، وكيف يصف الرجال دورهم ودور نسصصائهم داخصصل

 العبارات في أحاديث الزواج والزوجات يشير إلى وجود تنميط للدوار يتم توريثهاأسرهم؟ إن تكرار بعض 

 فالبنات يرثن أدوار وعمل النساء والولد "خاصة الكبار" يرثون أدوار الرجال.للجيال الجديدة،

  سنة) دورها47وضح وصف مجموعة من النساء لدوارهن الرئيسية. فتصف امرأة عمرها (يالجدول أدناه 

الرئيسي داخل السرة كما يصف زوجها دوره ومسؤولياته الرئيسية بالتالي:

الزوجالزوجة
 "الهتمامات بأفراد السرة خاصة البنات والولد، والقيام
 بالعمال المنزلية، بالضافة إلصصى أعمصصال المدرسصصة...

 المسؤوليات على عاتقي بالرغم منوكوني الم تقع معظم 
المساعدة في أعمال المنزل من البنات والولد الصغار"

 " أنا رب السرة، أقوم بمساعدة زوجتي في تربية أبنائي،
 وأعمل جاهدا على توفير الدخل المناسب لهم من أجل أن
 يعيشوا عيشة جيدة، ولنني رب السرة فهذا مسصصؤولياتي

وواجبي نحو السرة".

 التي تقوم بهصصا سنة ) دورها بأنه مرتبط بتوريث السرة والمجتمع الدوار 36كما تصف امرأة ثانية عاملة (

 ، فيما يعتبر الزوج دوره كرئيصصس للسصصرة والحريصصص علصصى بقائهصصاوتقع على عاتقها معظم المسؤوليات

ومصالحها، وهو الشخص الرئيسي الذي يتحمل أعباءها الرئيسية. وهذا يوضحه الجدول التالي:

الزوجالزوجة
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 "أنا أقوم بأغلب الشياء، أنا مربية ومعلمة ومصصدبرة
  المجتمع يفرض ذلك دائما على الزوجةمنزل، ولن

والم فهي تقوم بأغلب الدوار والواجبات"

 " لني رب العائلة والمنتج من سوق العمل ومن واجبي مراعاة
 الولد وتنشئتهم تنشئة سليمة والحفاظ علصصى وحصصدة السصصرة،
 وأقوم بتوفير المأكل والمشرب، وتربية الولد وتعليمهم وخدمة

السرة في مجمل أعباء الحياة وحل مشاكلها"

  سنة ) هذه الدوار غير مرغوب فيها لدى أفراد السرة وحتى لديها ومن هنا تقصصع43في حين تعتبر امرأة (

المسؤولية الرئيسية عليها، وإذا كان هناك مساعدة تبقى محدودة ويقوم بها البناء وخاصة البنات:

 "أقوم بكل شيء، ل يوجد شيء محدد، لنه ل أحد يقبل القيام بهذه الدوار عني وأحيانا عنصصد عملهصصم شصصيئا
 وهذا يشير بشصصكل غيصصر .يخربون أكثر مما يصلحون، بناتي يساعدوني دائما، وابني الصغير يساعد أيضا"

مباشر أن دور الرعاية مفروض عليها. 

 ) على أن مثاليتها تكون في طاعة الزوج ودعمه وقيامها بواجباتها السرية داخل منزلها،23وتؤكد الزوجة (

 بينما يؤكد زوجها أن هذا هو دورها ول مانع لديه "كرم أخلق" في مساعدتها وأن هذه الوضاع قّسمت بناء

 ، وهذا ما يعزز فكرة التعاون الدائم لدى هذه الزوجة في ظصصلعلى رغبيته "كحاكم عادل في توزيعه للدوار"

 ).Kabeer, 1994. Sen,1990 (السلطة القائمة داخل المنزل تصل إلى درجة الخنوع والطاعة من قبلها

الزوجالزوجة
 الزوج العمل خارج البيت، ودور الزوجة المثاليصصة مصصعدور " 

 زوجها، العمل في البيت والقيام بكافة الواجبات المنزلية، ومساندة
 الزوج معنويصا حيصصث يمصصر بفصصترات عصصبية حيصث إنصه ل
 يعمل......وتقسيم الدوار في السرة كان بناء على رغبتي فصصي

العمل خارج المنزل وهو يساعد بصورة بسيطة

 هذه الدوار والمسؤوليات هي مسصصؤوليات الزوجصصة
 ولكن ل مانع من مساعدتها أحيانصصا...وهصصذه الدوار
 تقسمت بناء على رغبة الزوجة في العمل وتصميمها

التنسيق بين عمل البيت والعمل خارج البيت"

 سنة ) على أن هذا الواقع طبيعي، كما يؤكد48كما أن تلقائية الزوجات في قبول الواقع، تؤكده هذه الزوجة  (

ذلك زوجها كل هذا من أجل أن تستمر الحياة، وتتقبل الزوجة هذا الواقع من منطلق الرادة.

الزوجالزوجة
 "تقريبا جميع العمال هي مسصصؤوليتي ..... تقصصع هصصذه
 الدوار علي بصورة شخصية وليست بصصصورة ضصصغط

 هذه العمال تقسم تلقائيا بين أفراد السرة وذلصصك بسصصبب
 عمل كل أفراد السرة بالتالي يجب أن يتم تقسصيم العمصل
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 وإنما بإرادتي وأنا بحب أن أعمل .... وتقسيم العمل فصصي
شيء طبيعي "المنزل 

لكي تتم المعيشة"

خلصة القول:

 تشير تصريحات الزواج والزوجات تجاه تقسيم العمل المنزلي ما يمارس على أرض الواقصصع مصصن تحمصصل

 وتقسيم للدوار والعمال المنزلية والرعاية، حيث تناغمت تصريحات الزواج تجاه الدوار المقسصصمة علصصى

  يمارسونه على أرض الواقع، وأن قيامهم ببعض العمال المنزلية أو الرعايةمع ماأساس النوع داخل المنزل 

 بدورهم داخل المنزل. ، وليس مقترنا بممارستهم لهذه العمالبمثابة مساعدة للزوجاتهامشي وللبناء هو 

 بالمقابل تقر بعض الزوجات أن هذه العمال تفرض من قبل المجتمع، وغياب أي من أفراد السصصرة للقيصصام

 علصصىلقيام بها، كما ترى أن هناك عدم رضا لدى بعض النساء العاملت ل فتكون مضطرةبمثل هذه العمال 

  بمقابل الرضا والقناعة بهذا الواقع لصصدىوتكون لغتهن تعبر عن تمرد وعدم رضا عن هذا الواقعهذا الواقع 

 . وفي ظل هذا الواقع كانت تعبر النساء عن أدوارهن في الطار الرعوي في حين كان خطابنساء أخريات

الزواج يعبر عن أن دورهم في إطار سلطتهم مرتبط بالتربية والتنشئة.  

توجهات البناء (الولد والبنات) لعملية تقسيم الدوار والعمل المنزلي

  السرة، حيث يكتسصصب الولد والبنصصاتالصغيرة في للجيال تورثل تزال هناك عمليات استنساخ للدوار 

 ، في ذات السصصياق القصصائم تبني أدوارهم ونشاطاتهم الجتماعية داخل أسرهمحيث ،هويتهم على أساس النوع

 حيث يصبح دور الفتيات المقبول اجتماعيا مرتبطا بدور المهات، ويصبح دور الولد المقبصصول اجتماعيصصا
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 ولم تختلف الصورة لدى أسر النساء العاملت وغير العاملت، فهناك اهتمام عام مصصنمرتبطا بدور آبائهم. 

كافة السر بالبناء ويتم في ذات السياق استنساخ ذات الدوار في سياق النوع. 

  في العمال المنزليصصة، سنة)33 (فتشير فتاة أن لها دورا رئيسيا بجانب أعمالها الخرى في مساعدة والدتها

 بينما يشير أخوها أن أيام العطل لديه يقضيها في الترفيه والرحلت خارج السرة ، بينما تقضي الفتاة وقتهصصا

 الرئيسي في مشاهدة التلفزيون مع أوقات محدودة للخروج من المنزل. وتصرح فتاة في الخامسة عشرة مصصن

  ساعات في اليوم7 ساعات وأشاهد التلفزيون 3عمرها: "أساعد أمي في الشغل في البيت وأيضا أطلع حوالي 

في أيام العطل"

في أيام العطل أذهب للمسبح وألعب كرة قدم"ويصرح فتى في الرابعة عشرة: "

  "بعملش أي إشي بظل طاشصش، حصتى الدراسصة:ويؤكد فتى آخر في الثامنة عشرة أن معظم وقته "طاشش"
 سنة)18 (بدرسهاش"

 44 ربة الصصبيت (بينما تقوم أخته في أيام العطل المدرسية بالقيام بكافة أنواع العمال المنزلية ومساعدة أمها

  في أي أعمال أخرى. سنة)

  بساعد أمي في كصصلة وإذا ما عنديش دراسة"في أيام العطل الرسمية والجمعوفي ذلك تقول الفتاة العشرينية: 

 شي من غسيل وتنظيف البيت وجلي وكوي طبيخ وتحضير الطعام"

 سنة):47للزوجة العاملة(أخوان ذلك كما يجزم 

 " أيام العطل أقضيها في أعمال المنزل أمي بتعمل بيكون البيت بحاجة لتنظيف أكثر وأيام أخرى من العطصصل
 سنة)20 (فتاة بقضيها في الدراسة والتلفاز"

 18 (فصصتى "في أيام العطل بألعب رياضة وممارسة نشاطات بحبهصصا" في حين نجد وقت الفتى يقضيه باللعب
سنة)
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  والعطصصل وتقومصصانتمارسان ذلك في أيصصام الجمصصعو دائما أنهما تقومان بالعمل المنزلي فتاتانكذلك توضح 

. ) في الترتيبات العامة للعمل المنزلي40، 48بمساعدة والدتيهما ربتي بيت (

 سنة)18(فتاة "في أيام الجمعة أحيانا أساعد والدتي في الفطور وترتيب البيت ولكن هذا مش دايما"

 "في أيام العطل أقوم بمساعدة والدتي في الترتيب وتنظيف البلط والحمام والغسيل ونشر الغسيل والطصصوي"
 سنة)16(فتاة 

:وتتأكد الصورة على أساس النوع في توزيع وقت البناء اليومي

 سنة18فتى يبلغ من العمر  سنة20فتاة تبلغ من العمر 
 بس وبروح على الجمعية (جمعيصصة إنعصصاش السصصرة).الصبح برتب الفراش وبل

  ، بروح عالسوق إذا بصصدنا أغصصراض، والسصصاعة2 يبدأ الدوام للساعة 8الساعة 
  بجلي بعد الغداء، من الخامسة إلى السابعة إذا في دراسة عندي بدرسصصها،3.30

 وبشتغل في البيت إذا فيصصهوبعدها أشاهد التلفزيون لساعة وبعدها بنتاول العشاء 
، وإذا البيت بده ترتيب برتبه. شغل 

 تحضير نفسي للمدرسة الصصصبح،
وبعدها وبتغدى،  بروح  الدوام   بعد 
 بعملش اشي بظل طاشصصش حصصتى

الدراسة بدرسهاش.  

  اليومي باسصتثناء إضصافةبرنامجاهما سنة تقارب 14 سنة والفتى 15في أسرة أخرى لديها أولد قابلنا الفتاة 

  سنة15 سنة وأخوها 23 أخرى تبلغ من العمر فتاةمساعدة الفتاة لمها في الجلي وبعض العمال المنزلية. و

 ة بينما أخوها ل يمارس أي نوع من المسصصاعدة سصصوىيتقوم الفتاة بمعظم العمال المنزلية فهي طالبة جامع

ممارسة هوايته بين الفينة والخرى.
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خلصة القول:

  يعملصصن علصصى مسصصاعدةوالشباب المراهقةوما تؤكده تصريحات البناء أن السر التي لديها فتيات في سن 

 المهات وهذا عمل على تخفيف العبء المنزلي عن الم، كما لم تشر النتائج إلى فروقات ذات دللة جوهرية

 اجتماعيةأدوار ونشاطات  وإنما بقي الطار العام للصورة في بناء بين أبناء النساء العاملت وغير العاملت.

 الباء، ويعزز هصصذا بدور مرتبطا ودور الولد، المقبول مرتبطا بالمدور الفتيات السر بحيث يكون داخل 

 الدور في بلورة التوجهات لدى البناء فنلحظ أن لغة الولد الذكور هي لغة ذكورية من حيث التصصصريحات

 وعلقاتهم بالعمل داخل المنزل، وبقيت لغة الفتيات وأدوارهن مرتبطة بالدور النثوي من خلل القيام ببعض

 المهام دون امتلكهن للحريات التي يمتلكها الذكور من حيث الحركة والخروج الدائم وفي أي وقصصت خصصارج

وإذا كان وقت فراغ للفتيات فيتم قضاؤه في مشاهدة التلفزيون (أي داخل المنزل).  المنزل. 

تقسيم الدوار والعباء داخل السرة الفلسطينيةاستنتاجات عامة حول 

العلقات في المجالين العام والخاص

 ما زالت علقات النساء غير العاملت تتمركز بشكل رئيسي داخل الحي والبيت، حيث تقيم النساء التواصصصل

 والعلقات المختلفة مع الجيران والحي، في حين تكون هذه العلقات محصصدودة للرجصصال وتمتصصد علقصصاتهم

 ومعاملتهم داخل السوق والمؤسسات المجتمعية. في حين تكون الصورة لدى النساء العاملت معكوسة حيث

 يحد عمل النساء من علقاتهن وتواصلهن مع الجيران، وتتسع علقاتهن مع السوق والمؤسسات المجتمعيصصة

وكذلك الصورة لدى أزواجهن مع التفاوت في العلقات في السوق والدولة فيما بينهم.

 نلحظ أن أدوار الرجال ارتبطت بالعلقات الخارجية (الحيز العام) خاصة في مجال تلبية احتياجات السصصرة

 والعلقات المعاملتية مع المؤسسات المختلفة والنضمام لسوق العمل، مع قصور واضح للرجال في المجال

 الخاص باستثناء وصف الزواج أنفسهم كرعاة ومسؤولين على السرة بشكل عام وتلبيصصة مطالبهصصا الماليصصة
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 (انظر ما جاءت بصصه ،والقتصادية، وبقيت مشاركة النساء مقيدة ومحدودة ودورها مرتبط في الحيز الخاص

).)2001 . المرنيسي، Rosaldo,1974. Waylen,1998( والمرنيسيRosaldo  وWaylenكل 

العباء المنزلية والرعوية

 وفيما يتعلق بالعباء داخل المنزل تشير المقابلت أن النساء تقوم بأعباء منزلية ورعاية للولد بشكل أعلى،

 حيث يقتصر عمل الرجال لدى أسر النساء ربات البيوت في العمل المنتج وإذا كان هنصصاك مسصصاعدة تكصصون

 تبين المقابلت وتصريحات الرجال والنساء داخل السر أن النسصصاءهامشية جدا ولدى قلة من الزواج، بينما 

 بغض النظر عن حالتهن العملية يعملن أضعاف الرجال، فالنساء العاملت يعملن أضعاف الرجال العاملين في

 النساءذات السرة، كما أن النساء العاملت لزواج غير عاملين يعملن في الوظيفة وداخل المنزل. ولزواج 

 دور محدود في العمل المنزلي أو الرعاية، كما تعمل النساء ربات البيوت"غير العاملت" أضصصعافالعاملت 

 ، حيث تتوافق نتائج الدراسة في هذا السياقSen  وKabeer  وWolfانظر دراسات عمل أزواجهن أيضا. (

). Sen,1990.Kabeer,1994.Wolf.1997مع دراستهن: 

قضاء الوقت اليومي

 ،هإن مشاركة المرأة القتصادية أضاف عليها أعباء إضافية، حيث تضاعف عمل المرأة في المنزل وخصصارج

 وهذه المشاركة للمرأة لم تجعل الزوج يشارك في الدور النجابي، ولم تسنح مشاركة المرأة بالعمل المصصأجور

.بتحقيق نفسها بقدر ما كان الهدف لدى بعض السر من مشاركتها المساهمة في تحسين معيشة أسرتها

 نظرة عامة على استخدام الوقت اليومي للرجال والنساء داخل السر يتبين أن النساء يعملن وقتا أطول خللو

 اليوم من الرجال (بغض النظر إذا كان العمل إنتاجيا أو منزليا)، وهناك تباين واضح ما بين الصصوقت الصصذي

 يقضيه الرجال في العمل المنتج (أو خارج المنزل )، وما بين وقت النساء وعملهن سواء في العمصصل خصصارج

 المنزل أو في العمل المنزلي، حيث يتضاعف استخدام الوقت لدى النساء أضعاف استخدامه لصصدى الرجصصال.
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 وتختلف أعباء العمل المنزلي من أسرة إلى أخرى، حيث يرتبط هذا الختلف بتوفر التكنولوجيا لدى السصصر

 ، أو أسر الزوجاتالكثر غنى أو لدى النساء العاملت عنها لدى السر ذات مستوى الدخل المحدود "الفقيرة"

 ربات البيوت.

 وفيما يتعلق بالفروقات بين النساء أنفسهن، تشير نتائج المقابلت أن النساء العاملت يعملن ساعات أعلى في

 المجالين النتاجي والنجابي معا مقارنة مع النساء غير العاملت بينما تعمل النساء غير العاملت سصصاعات

أطول في العمل المنزلي والرعاية. 

 وحول الفروقات الرئيسية بين النساء ربات البيوت تشير نتائج الدراسة أن العباء تكون أقل علصصى النسصصاء

 اللتي ل يوجد لديهن أولد، بينما يزداد عبء الرعاية لدى السر اللتي لديهن أولد صغار ويقل هذا العبء

 لدى السر التي يكون أولدها متوسطين وكبارا في العمر. بينما يرتفع عبء العمل المنزلي لدى السر التي

 لديها أبناء كبار. ولم تختلف الصورة لدى النساء العاملت في العبء للعمل المنزلي وعبء رعايصصة الولد،

 حيث تعمل النساء اللتي لديهن أولد صغار بشكل أعلى في الرعاية كما تعمل النساء اللتي لديهن أولد كبار

بشكل أعلى في العمل المنزلي. 

الخطاب والمواقف

  تشير المقابلت أن اتجاهصصاتوحول توجهات ومواقف كل من الرجال والنساء نحو الدوار والعباء المنزلية

 مختلفة لدى النساء وأسرهن تبلورت، فقد بينت النتائج أن النساء غير العاملت لديهن اتجاهات ايجابية نحصصو

 ، في حين كانت اتجاهصصات النسصصاء مع وجود نزعات عدم الرضا لدى البعض عن هذا الواقعالعمل المنزلي

 العاملت والمتعلمات سلبية أو حيادية للعمل المنزلي، ودورهن في العمل المنزلي والرعاية للطفال ولكافصصة

 أفراد السرة. كما تشعر معظم النساء وخاصة غير المتعلمات أن العمل المنزلي من أهم واجباتهن الزوجيصصة،

وكن أكثر حرصا على رعاية البيت والمنزل.
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 وتعتبر بعض النساء أن العمل المنزلي ودورهن النجابي هو نتاج الطبيعة والحياة الصصتي فرضصصته دون أي

 محاولت منهن لرفض الواقع أو مقاومته بغض النظر عن حالتهن العملية أو مسصصتواهن التعليمصصي، وعصصدم

 الرضا عن العمال التي تمارسها النساء داخل المنزل، لم يصاحبه رفض أو صراع على عدم القيصصام بهصصذه

 الدوار، بل كانت القدرية والتوريث من الطبيعة التلقائية التي تخضع لها النساء. وأن دور الرجال مقصصصور

 ، وتتوافق النتائج مع ما جاءتلدى بعض السر على المساعدة خاصة لدى أسر النساء العاملت والمتعلمات

)Katz (Moser,1993. Katz, 1997.Kabeer,1994  وKabeer  وMoserبه دراسات كل من 

 لمساهمة في العمال المنزلية وإعادة تقسصصيمل مهم وحيوي في التوقعات عاملكما أن مواقف الزواج تعتبر 

 الدوار داخل السرة باتجاه التوازن، كما أن مطالبة النساء بإعادة توزيع العمال المنزلية وإعادة تقسيم العمل

 فصصي يكون ذا تأثير أكبر من مواقف الرجال. كما أن تعليم النساء وعملهن له تصصأثير ايجصصابي ىباتجاه متساو

 ، وعصصبرت كصصل مصصنباتجاه إعادة تقسيم العمل والعباء المنزلية على أساس التوازن والتسصصاويتوجهاتهن 

Hardesty  و  Bokemierعن ذلك في دراستهما حول تركيا )Hardesty & Bokemier, 1989.(

البناء والدوار

 وفيما يتعلق بالبناء وعلقاتهم بالعمل المنزلي والدوار المختلفة، تشير النتائج أن الدوار يتصصم استنسصصاخها

 لتوريثها للجيال، حيث يرث البناء أدوارهم الجتماعية من الباء، بينما ترث الفتيات دور المهات المقبول

 اجتماعيا، مع أهمية التوضيح أن البنات والولد تطورت أدوارهم شكليا مع بقائها أبويصصة مسصصتحدثة رغصصم

التغيرات التي رافقتها.

 ومجمل التحليل أن تخفيف قيود الروابط العائلية والسرية لم يعط المرأة مجالت أوسع في الختيار، وإنمصصا

 عمل على تحديث البوية في السر النووية، وأن أي تغيرات ضمن إطار تقسيم العمل داخل المنصزل يعتمصصد

ويتوقف على نظام اجتماعي سائد، حيث ينعكس بصورة رئيسية من خلل المواقف والمعتقدات للفراد.  
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الفصل الرابع

داخل السرة عملية اتخاذ القرار 

 سيتم في هذا الفصل فحص عملية اتخاذ القرار في مستويين من القرارات: المسققتوى الول القققرارات

 الروتينية (القرارات غير المكلفة إن جاز التعبير) وهذه القرارات التي تساهم فققي تيسققير دورة الحيققاة

 اليومية، والمستوى الثاني القرارات الستراتيجية والتي تساهم في إحداث تحول نوعي أو كمققي داخققل

 السرة. وبناء على ذلك ستحلل عملية اتخاذ القرار في السرة فيما يتعلق بالقضايا التالية: أول: القرارات

  بالقضايا الشخصية الخاصة بالزوج وبالزوجة ومدى تحكم كل من الطرفيققن فققي القققراراتةالمرتبط

 المتعلقة بالشريك. ثانيا: القرارات الخاصة بالولد، وفي المستوى الثالث سيتم تناول القرارات المتعلقققة

 بالقضايا الستراتيجية والمستقبلية للسرة سواء مستقبل السرة التخطيطي المادي أو المعنوي. وأخيققرا

 سيتم تناول الخلفات حول القرارات السابقة خاصة الخلفات المركزية والتي عبر عنها الزوجان، ومققن

بين العوامل المهمة التي سيتناولها التحليل في هذا السياق قوة الرجال والنساء التفاوضية. 

 تشكل عملية اتخاذ القرار داخل السرة، المحرك اليومي للقضققايا والحتياجققات اليوميققة (الروتينيققة)

 والقضايا الستراتيجية سواء في التخطيط لمستقبل السرة المادي أو لمستقبل أفراد السرة. ويحتل كققل

 من الرجال والنساء حيزا مهما داخل هذه العملية، فلكل منهما رؤيته ورأيه ولكل منهما قوته في مجققال

 دون الخر. وتشير تصريحات الرجال والنساء، أن هناك  تفاوتا في عمليات اتخاذ القرار على المستوى

 الشخصي وهذا ارتبط بعدة أمور من أهمها القوة التي يمتلكها كل من الرجال والنساء فقوة الرجال تقوض

 بشكل عام قوة النساء في عملية اتخاذ القرار، وقوة النساء لدى بعض السر ساهمت بشكل معيققن فققي

 امتلك النساء لقوة سحبت من الرجال حول قضايا معينة، وأن امتلك النساء ومساهمتهن في عملية اتخاذ

 القرار لم تكن تمنح من قبل الرجال، وإنما تساهم قوة المرأة ونظرتها لذاتها في تقويتها في عمليققة أخققذ

 القرار، كما ساهمت عوامل الدعم المختلفة التي تتلقاها النساء سواء من الهل أو من الزوج ومن الققدعم
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 المعنوي للولد في قوتها في المفاوضة على القرارات المختلفة. ومن أبرز العوامل التي تساهم في قوة

 النساء التفاوضية مشاركتهن القتصادية وخروجهن للحيز العام حيث يساهم ذلك في فتققح آفققاق دعققم

 إضافية لديهن بجانب مشاركتهن القتصادية، كما لعب العمر للنساء عامًل إضافيا وحيويا فققي سققيطرة

 النساء على القرارات الخاصة بهن، حيث كانت النساء الكبر عمرا أكثر سيطرة على القرارات الخاصة

 بهن وكن أكثر مقدرة على التفاوض على القرارات الخرى كما كن أكثر مشاركة في القرارات المتعلقة

بالسرة خاصة.

المرأة واتخاذ القرارات

 تشير نتائج الدراسة بشكل عام أن هناك فروقات ذات دللة بين النساء العاملت وغير العاملت فيما

 يتعلق بعملية اتخاذ القرار في الجوانب المختلفة، كما يلعب العمر -عمر النساء- لدى أسر النساء غير

 العاملت عامل مهما في مشاركتهن في عملية اتخاذ القرار، وتلعب الملكية لدى النساء غير العاملت

 دورا في حياة بعض النساء خاصة فيما يتعلق بمشاركتهن في عملية اتخاذ القرار. بجانب ذلك، تلعب

 العوامل المعنوية المتعلقة بنظرة النساء لذواتهن دورا إيجابيا في مشاركة النساء في القرارات المختلفة.

 كما تلعب المواقف المختلفة التي يتبناها الرجال والنساء في القضايا المختلفة دورا تأثيريا على عملية

القرار بشكل عام. 

 تساهم النساء العاملت في القرارات المختلفة سواء تلك المتعلقة بالنطاق الشخصققي أو تلققك المتعلقققة

 بالولد والقرارات الستراتيجية المتعلقة بمستقبل السرة، كما تملك النساء العاملت عوامل قوية لعملية

 التفاوض والقدرة على التأثير خاصة عند الخلفات المختلفة التي تسود السرة، كما يكن قققادرات علققى

 خلق صراع سواء خفيا أو علنيا مع الرجال في سبيل تحقيق مساومة ومفاوضققة تكققون النسققاء غيققر

 خاسرات فيها. ولكن تنقص هذه القوة لدى بعض النساء خاصة النساء الشابات، والنساء اللققواتي يكققون

 عملهن مرتبطا بشكل رئيسي باحتياجات السرة القتصادية وتلعب نظرة بعض النساء لققذاتهن بدونيققة

 دورا في إضعاف موقفهن داخل السرة. أما بالنسبة للنساء غير العاملت وفي ظل غياب مصادر دعققم
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 رئيسية كالعمل لعب عمر النساء دورا مهما خاصة في سيطرة المرأة على بعض القرارات الخاصة بهققا

 كما ساهمت الملكية في قوة النساء غير العاملت التفاوضية، وفي شراكتهن ببعض القققرارات الخاصققة

 بالولد، ومستقبل السرة وفي سيطرتهن على القرارات الخاصة بهن. وخلصققة القققول إن مشققاركة

 النساء في القرارات العديدة تكون في مستويات مختلفة التي يتم اتخاذها وتكون مشقاركة النسقاء تميقل

 بشكل تصاعدي من الصفر إلى الشراكة التامة تبعا للعوامل المختلفة التي تمتلكها المرأة وتم ذكرها سابقا.

 وهنا ل بد من توضيح بعض الخصائص لزوجات داخل السر المبحوثة والتي من الممكققن أن تكققون

 مؤشرات ذات دللة في تحليل عملية اتخاذ القرار وتقدم فهما آخر لواقع بعض النساء. تتصف قوة بعض

 النساء من خلل العمل (النساء العاملت) وتتميز أخريات من خلل الملكية (وهذه خاصية تميز الزوجة

  سنة)، ومن الممكن أن يلعب الرتباط في العلقة الزوجية دورا فيما إذا كققان زواجققا40غير العاملة 

  سنة زواج وهو قائم على الرتباط السياسققي48تقليديا أو زواجا غير تقليدي (وهذا ميز الزوجة العاملة 

 والعلقاتي قبل الزواج وليس في نطاق قرابي)، كما أن واقع بعض النساء بعدم قدرتهن علققى النجققاب

  سنة)، كما أن تحمل بعض22يشكل نمطا آخر في فهم العلقات داخل بعض السر مثل الزوجة العاملة (

 النساء لمسؤوليات السرة أثناء مرض الزوج من الممكن أن يعطي دللة علققى واقققع بعققض النسققاء

  سنة)، كما أن وجود هوية مقدسيه بحوزة هذه الزوجة أعطاها مجققال أيضققا48كالزوجة غير العاملة (

 لبعض الحقوق المدنية مثل التأمين الوطني وغيره، وأن زواج بعض النساء باكرا ينعكس في العلقققات

 سنة).    28داخل أسرة الزوجة (

المستوى الول: القرارات على المستوى الشخصي، والقرارات الخاصة بالشريك

 تتحدد عملية اتخاذ القرار داخل السر بأبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية وفكرية مختلفققة فققي إطققار

 علقات النوع، فعند نقاش عملية اتخاذ القرار على المستوى الشخصي الخاص بالرجال والنسققاء سققيتم

 فحص هذه البعاد التي تحدد إمكانيات كل منهما في عملية اتخاذ القرار ومن هققذه العوامققل: العمققر،

 التعليم، والعمل، والدعم العائلي والسري، والنشاط المجتمعي، وكيف تلعب هذه العوامل أدوارا في قققوة
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 القرار سواء للرجال أو النساء. في الجزء الول من عملية اتخاذ القرار على المستوى الشخصي سققيتم

 نقاش توجهات الرجال والنساء في ظل تغيرات مختلفة للسر مرتبطة بالمشاركة القتصققادية للزواج.

 كما سيتم في هذا الجزء نقاش توجهات الرجال والنساء حول القرارات الخاصة بشركائهم وإلى أي مدى

 في الشؤون الخاصة بشريكه وما هي العوامل والتوجهات التي تشجعهما أو تعطيهمايتدخل أحد الزوجين 

الحق حسب تصريحاتهما كي يتدخل أحدهما في قرارات الخر.

الزواج العاملون والزوجات ربات البيوت

القرار الفتراضي المتعلق بإمكانية مشاركة النساء اقتصاديا

 تم التوجه إلى أسر النساء ربات البيوت حول المكانيات المتوفرة لموافقة الزوج وتوجهات الزوجة حول

 مشاركتها في العمل المنتج خارج البيت، وتبين الصورة العامة لكافة السر أن القرارات على المسققتوى

 الشخصي في قضية العمل مرتبطة بالزوج، في المقابل بقي القرار الخاص بققالزوج مرتبطققا بققه دون

 إشراك الزوجة. ولدى بعض السر -كما بينت التصريحات - إذا كان هناك تفاوض حول هذا الموضوع

.35يكون من باب التمثيل لدى أسرة الزوجة 

  التي كان هدفها اللتحاق بالتعليم العالي، وفي ذلك، كققانت23وارتباطا بالخصوصية المرتبطة بالزوجة 

 موافقة الزوج ضرورية في الموضوع حيث توقف التحاقها في الجامعة لمدة أربع سنوات، وبعد تققدخل

 واضح وتشجيع من قبل أب الزوجة والحديث عن ايجابيات التحاق الزوجة بالتعليم كمساند في المسققتقبل

 لقتصاديات السرة في ظل الظروف الصعبة والمرتبطة بالحتلل والنتفاضة تمققت موافقققة الققزوج.

والجدول التالي يوضح إمكانية مشاركة المرأة اقتصاديا:
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القرار الفتراضي المتعلق بإمكانية عمل النساء ربات البيوت

الزوج - القرار الخاص بعمل الزوج(عمرها)-افتراض التحاق الزوجة بالعملالزوجة 
هذا الموضوع يخصني لوحدي  (وطالبة في الجامعة): ل أعمل سوى ربة بيت23
  (زواج مبكر):  هو إللى بقرر في هققذا الموضققوع28

 أصل ما برضى أشتغل ول يمكن يرضى مسققتحيل أنققه
يوافق

 بتصرف في الموضوع لحالي لنققي أنققا
 بعرف موضوع شغلي وهي ما بتعرف في

هذه المواضيع.
 هذا قرار يرجع لي وحدي ول آخققذ رأي: أنا ربة بيت ل أعمل28

زوجتي
 : الزوج هو إللى بقرر في هذا الموضققوع، وكمققان33

معنديش شهادة.
 يتم التصرف في هذا الموضوع بصققورة
 خاصة وبصورة شخصية ول يوجد لها أي

حق في التشاور في هذا الموضوع.
  بتم حوار ونقاش والقرار بكون خاص بالزوج، يعني:35

 بؤخذ القرار ومجرد كأنها تمثيلية في الحوار حيققث إنققه
 يكون قرر. مثل مرات واحنا قاعدين بقول لققه إنققه مثل
 أشتغل في أي شيء وبساعده بنحكققي فققي الموضققوع
 وبعدين بعد جميع الكلم خلص هو بيكون عنققده جققواب
 معين أنه ل مش ممكن أشتغل فالخروج للعمل بأيد زوجي

وهو إللى بقرر.

  شخصي ول يمكققن أن يكققون ليقرار
 شخص تدخل أو حوار أو نقاش في هققذا

الموضوع.

 : القرار يعود للزوج فالزوج يرى أن الزوجة تكققون40
لسرتها وأولدها بحاجتها يجب أن ل تعمل.

 بقرر بدون أي نقاش وحوار ول مرجعيقة
لي شخص.

 : القرار فيه للزوج وما عمره انطرح موضوع الشغل48
ولكن لو انطرح ما بوافق نهائيا.

 أتصرف به بصورة شخصية ففي مثل أيام
 العمل خارج اليام الطبيعية أقوم من النوم

وأصلي وألبس وأخرج للعمل.

 وفيما يتعلق بموقف الرجال من عمل الزوجات، كان واضحا أن الزواج يتدخلون إلققى أبعققد الحققدود

 خل بصورة كبيرة، أنا من يتخذ هققذاّوكانت اللغة المستخدمة من قبلهم جازمة وواضحة مثل: (أتدخل، بد

 القرار، ليس لها الحرية، ليس لها الحق في العمل، أنا أمنعها لو فكرت في الموضوع). في حين ل يوجد

 نهم يتصرفون بهذا الموضقوع بحريقة شخصقية.إ حيث ،تدخل لدى النساء في موضوع عمل الزواج

والجدول التالي يوضح مدى تدخل الرجال في عمل زوجاتهم:
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توجهات الزوجات للقرارات الخاصة بكل منهما في مجال العمل
توجهات الزوج للقرارات الخاصة بالزوجةتوجهات الزوجة للقرارات الخاصة بالزوج

 : الخروج للعمل من مهمة الزوج الذي ل تعمل زوجته23
 ول يتم النقاش إل إذا كان العمل بعيدا عن المنطقة الققتي

أعيش فيها أو يتطلب أنه يغيب عن المنزل مدة طويلة 

 أتدخل في خروج زوجتي للعمل لدرجققة أننققي
 أمنعها من العمل إل في حدود تخصصققها فققي
 الجامعة أما في ناحية عملها في مجققال مختلققط

أمنعها بشدة 
 دخل بالمرة بالخروج لشغله وقققت مققا يققروح ات: ل28

يروح وقت ما بيجي يجي
 بدخل بصورة كبيرة ومرفوض الموضوع مققن
 الصل ما في مجال إنها أصققل تفكققر تققروح

تشتغل.
هي ل تعمل وإذا قررت ذلك أنا من يتخذ القرار: ل أتدخل بخروجه للعمل28
 : الزوج بقرر بصورة شخصية موضققوع الخققروج33

للعمل أو القبول أو الرفض للعمل خاص به وحده
 ليس لها الحرية في العمل لنه لققو أن الزوجققة

لديها مؤهلت علمية لكان هناك إمكانية للعمل
 :ما بّدخل وقت ما بده يروح على الشغل يروح وهققو35

 حر المهم أنه يكون معاه مصروف البيت وقت ما يشققتغل
 يشتغل والوقت إللى بّدو يروحه سواء الظهر الصققبح أي

وقت.

ليس لها حرية في العمل وبتدخل بمستوى عال.

 : ل يتم النقاش في موضوع خروجه للعمل ول علققى40
أي مستوى كان

 ليس لها الحق في العمل في الفترة الحالية حيققث
 إن بيتها أحق بها من عملها، وأنا إللى بقرر أنققه

ما بتشتغل
 يتم التدخل على مستوى كبير فأنققا أمنعهققا لققو: ل يتم التدخل المهم أنه يشتغل48

فكرت في هذا الموضوع.

  بأهمية القضية المادية للسرة وأهمية العمققل فققيةكما كانت توجهات الزوجات لعمل الزواج مرتبط

  ترتبط بأهمية قرب عمل الققزوجالزوجاتتحسين أوضاع السرة القتصادية، كما كانت توجهات بعض 

من المنزل وعدم تغيبه عن المنزل نتيجة العمل. 

القرارات الخاصة بالمشاركة في الندوات والجتماعات العامة

 تبين تصريحات النساء غير العاملت ثلثة أنماط رئيسية فيما يتعلق بعملية القرار فقي المشقاركة فقي

 الندوات والجتماعات العامة، حيث توضح النتائج أن هناك جزءا مهما من النساء وخاصققة صققغيرات

  أن زوجها يسمح35) غير مشاركات في أي نشاطات، في حين تبين تصريحات الزوجة 33-23العمر (

 ) أنهما40،48لها بالمشاركة في بعض الندوات كالدروس الدينية فقط، كذلك بينت تصريحات الزوجتين (
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 تمتلكان حرية المشاركة في هذه الندوات. والجدول التالي يوضح قرارات مشاركة كل من الزوجين فققي

الندوات والجتماعات:

توجه الزواج للقرارات الخاصة بالمشاركة في الندوات والجتماعات
الزوج (عمرها)الزوجة 

 ل أناقش الزوجة في هذا المر لني اعتققبره: ل أشارك في ندوات واجتماعات23
قرارا شخصيا يخصني وحدي

 : ما برضى أن أروح ول ندوة ول اجتماع ول غيرةحققتى28
اجتماعات للمهات وأولياء المور ما برضى أنه أروح عليها

 بقرر بصورة شخصية إذا بدي أروح بققروح
وإذا ما بدي أروح ما بروح.

ل أشارك في ندوات أو اجتماعات: ل يوجد مشاركة33
 : يسمح لي الزوج في المشققاركة (مثققل الققذهاب لبعققض35

الدروس الدينية في القرية).
 يتم اتخاذ القرار بشكل شخصي ول يطققرح

للنقاش أو الحوار.
 أخذ القرار بصورة شخصية بدون مرجعيققة: بقرار شخصي تكون المشاركة في الجتماعات والندوات.40

لحد والقرار بدون نقاش أو حوار.
 : بصورة شخصية وبروح على درس دين مثل بققدون مققا48

 أقوله كل شي أقول وبعدين أنا ما بتصرف غلط إذا بروح على
مثل درس ديني. 

 أتصرف بصورة شخصية وأقرر لوحدي وما
حدا له دخل في

 في حين نجد بعض تصريحات الزواج والزوجات من حيث التدخل في المشاركة في الندوات، أن هناك

 ) أن هنققاك48-33)، بالمقابل بينت تصريحات الزواج الخرين (28-23أزواجا يتدخلون في القرار (

 40حرية ترتبط بالزوجات في المشاركة في هذه الندوات أو الجتماعات. وتميز رأي الزوج للزوجققة (

 أن مشاركتها في بعض النشاطات السياسية والثقافية مقترنة بنوعية النشاط أو المحاضرة ولكن بالنهايققة

يضمن لها حيزا من الحرية الشخصية بالمشاركة. وهذا واضح في الجدول التالي:

توجه الزواج للقرارات الخاصة بالمشاركة في الندوات والجتماعات للشريك
توجهات الزوج للقرارات الخاصة بالزوجةتوجهات الزوجة للقرارات الخاصة بالزوج

 : أشارك في نققدوات واجتماعققات كققثيرة فهققذه23
 المشاركة ل تريد مناقشة من قبل الزوجيققن إذا كققانت

واضحة 

 نناقش موضوع المشاركة في ندوات واجتماعات عامة
 فإذا كانت الجتماعات عامة وفي مصققلحة البلققد أو

تخص موضوعا يتعلق بالمرأة وحياتها أوافقها
 : ما بدخل لنه ما بسمحلي وقت بدو يروح بققروح28

وما بقولي
 يتم التدخل من قبلي بصورة كبيرة كثير وما بخليهققا

تروح على اجتماعات ول غيرها.  
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هي ل تشارك في ندوات واجتماعات عامة: ل أذهب أصل 28
 : ل يتم التدخل على أي مستوى من قبلي حيققث أن33

الزوج يقرر بصورة شخصية 
 لها حرية كاملة في الذهاب للندوات أو الجتماعققات

ول أعارض على ذهابها
 : ل أتدخل في أي اجتماع أو ورشة فله الحرية في35

حضور الجتماعات التابعة للحزب أو النادي
 لها حرية كامل في المشاركة في ندوات أو اجتماعات

ول يتم التدخل
 : ل يتم التدخل بالنسبة لمشاركة الزوج في الندوات40

والجتماعات حيث أن أكثر وقته للجتماعات والندوات
  ما في عندي مشكلة انها تحضر ندوة أو ورشة عمل
 ولكن مش كل الندوات ول كل المحاضرات أنا بققرر
 حسب الندوة أو الورشة ومين إللى قائم عليها إذا مثل
 ورشة عمل قائم عليها ناس أنا علقتي فيهم مش كثير
 أو الندوة موضوعها مش ول بد أنا ما بسمحلها أنهققا

تروح على ورشة العمل.
 : ل أتدخل وأفضل أن يروح أو أشققجعه للققذهاب48

وأبناؤه يشجعونه للذهاب ولكنه يرفض 
 تذهب للندوات والجتماعات بدون أي تدخل ول تقول

متى تذهب وإلى أي مكان

 تشير النتائج المتعلقة بالمشاركة في الندوات والجتماعات للنساء غير العاملت أن العمر على ما يبققدو

 يلعب دورا تجاه مشاركتهن، فالنساء الكبر سنا لهن حرية ومشاركة فعلية بالندوات، بينمققا الزوجققات

 الصغر عمرا لم يشاركن ولم يملكن حرية المشاركة، ومن الممكن تفسير ذلك أن النساء الكقبر عمقرا

 عايشن النتفاضة الولى وسنوات الحتلل بشكل مباشر، مقارنة بالصغيرات اللققواتي عايشققن عمليققة

السلم وأوسلو بشكل رئيسي.  

قرارات الخاصة بالزيارات العائلية والصدقاءال

 برزت عدة صور لعملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالعلقات والزيققارات سققواء العائليققة أو الصققدقاء

 ) أقل الزوجققات مسققاهمة فققي33 (زواج مبكر)، 28الخاصين أو أصدقاء السرة، وكانت الزوجتان (

 ) أن الزيارات تكون من خلل التشققاور35-23عملية القرار المرتبط بالعلقات، لكن تعليق الزوجتين (

 ) أن لهما الخيارات الشخصية فققي48،قق 40والتنسيق بين الزوجين، بينما بينت تصريحات الزوجتين (

 القيام والتواصل في مثل هذه الزيارات. وفيما يتعلق بالزواج بينت تصريحاتهم أن الزيارات المشققتركة
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 تكون تشاورية، وأن الزيارات الشخصية للصدقاء تكون بقرار شخصي صرف دون أي تدخل من قبققل

الزوجة. والجدول التالي يوضح ذلك:

القرارات الخاصة بالزيارات العائلية والصدقاء
الزوجالزوجة (عمرها)

 : يكون من خلل التنسيق23الخروج للزيارات العائلية
مع زوجي وآخذ رأيه مسبقا 

 يتم نقاش المر فيما بيننا ومناقشقات بيقن الطرفيقن
 وبعدها نحسم المر ونخرج للزيارات ويتم أخققذ رأي

الزوجة
 : بشققكل عققام يوافققق23الخروج لزيارات الصدقاء

 الزوج على زيارة الصدقاء والصديقات بعققد أن يتققم
تبادل الرأي بيني وبينه 

 أستشير زوجتي بالنسبة للخروج للصدقاء وإذا كانت
ترفض فكرة الخروج ل أضغط عليها

 : ما بخليني أطلع ول أي28ج للزيارات العائليةالخرو
 زيارة بالمرة ما بطلع بالمرة ما برضى أني أطلققع دار
 سيدي إلي سنتين ما عبرتها ودار عمتي إليه سققنة مققا

عبرتها

 بالنسبة للزيارات العائلية ما بنروح مع بعض بققالمرة
 ول لي زيارة مع بعض إذا كانت الزيارة ضققرورية

بخليها تروح لحالها أو تروح هي وأمي.

 : ما بخليني أطلع وهققو28الخروج لزيارات الصدقاء
 إللى بقرر طبعا بالرفض لنه بغار علي كققثير عشققان

هيك ما برضى أطلع.

 ما بروح ول أي زيارة أنا واياها ولما بدي أروح لحدا
 من أصحابي ما بقولها وأنا بروح بدون ما بتعرف ولو
 عرفت ما بعطيها مجال إنها تعطققي رأيهققا بالنسققبة

لخروجي لصدقائي
 : ل أذهب إل عند أهلققي28الخروج للزيارات العائلية

 أذهب أنا أول ثم يلحقني وهو ل يعترض على قراراتي
بالذهاب للزيارة.

 يتم اتخاذ القرار مع بعض. فنحن نحرج معا ونرجققع
معا.

 : ل يوجد لدي وعلقاتي28 الخروج لزيارات الصدقاء
الرئيسية مع أهلي وأخواتي.

 نذهب لزيارة أصدقاء السرة معققا، أمققا أصققدقائي
فالقرار لي وحدي لني أذهب لوحدي.

 : الزوج هو إللى بقققرر33الخروج للزيارات العائلية
للخروج للزيارات العائلية أول.

 يتم الحوار والنقاش حول هذا القرار وبناء عليه يؤخذ
 القرار فإذا كان القرار خاصا بي فيمكن أن آخذ رأي

الزوجة.
  بناء على قرار الزوج:33 الخروج لزيارات الصدقاء

يتم الخروج للزيارات أول حسب قرار الزوج.
أيضا يتم الحوار والنقاش

  حققوار بينققا حققول:35الخروج للزيارات العائلييية
 الزيارات العائلية وغالبا ما يتم آخذ القرار بأنه بخققرج

بصورة شخصية للزيارة. 

بناء على الحوار يؤخذ القرار.

  يتم القققرار بصققورة:35الخروج لزيارات الصدقاء
 شخصية وبقرار مني شخصيا وفي بعض الحيان أبلققغ

إلي إلى الشخص  القرار بصورة شخصية وأذهب   يتم 
أريد في وقت وأذهب متى أشاء.
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 الزوج مثل قبل بيوم ولكن هذا مش قاعدة وبتصققرف
حسب الموقف.

 : بقرار شخصي الزيارات40الخروج للزيارات العائلية
 العائلية فممكن أن أخرج لزيارة عائلية وزوجققي فققي

العمل بدون أن أخبره بالموضوع.

 بالنسبة للزيارات العائلية دايما بألزمها تققروح معققي
 علمشوار إللى بدي أروحه أو بقول إلها بققدي أروح
 لوحدي ولكن هي ما بترضققى أنققي اروح لوحققدي

وبالتالي بتروح معي.
 : بقرار شخصي أقققوم40الخروج لزيارات الصدقاء

 بالزيارات الخاصة وأزور صديقة من صققديقاتي فققي
الوقت الذي أريده ولكن أشعر الزوج بالموضوع.

 يتم أخذ القرار بصورة شخصية بدون ما أرجع لحد.

 : يتققم القققرار بصققورة48الخروج للزيارات العائلية
 شخصية بقوم بزيارة دار اخوي أو أختي ولنهم مققش
 في البلدة مرات ببلغ زوجي ومرات ل حسب الظروف

ولكن كثير نختلف على هذا الموضوع. 

 أتصرف بصورة شخصية فعند الذهاب لزيارة عائلققة
ابن عمي أزوره بصورة شخصية وبقرار شخصي.

  أتصرف في الخققروج:48الخروج لزيارات الصدقاء 
 لزيارة صديقة إلي أو أي زيققارة مققن خلل النهققار

ومرات لما برجع بقوله ومرات ل. 

 نادرا ما بروح لزيارة لنققي مققا بحققب الزيققارات
وبنتصرف بصورة شخصية

 وحول تدخل الزواج في القرارات المتعلقة بالزيارات كانت الصورة العامة -رغم اللغة الققتي تققبين أن

 القرارات يجب أن تكون بمشورته-تبين أن الزوجات يمتلكن حرية الحركة في القيام بالزيارات الخاصققة

 (زواج مبكر))، حيث يتدخل الزوج بقوة بحيث يمنعها من القيام28بالعائلة والصدقاء، باستثناء الزوجة (

 بالزيارات المختلفة باستثناء زيارة أهلها. والصورة الغالبة لدى النساء عدم التدخل بققالقرارات الخاصققة

 بالزواج فيما يتعلق بالزيارات المختلفة.  والجدول أدناه يوضح درجة تدخل الزواج بقرارات زوجاتهم

المتعلقة بالزيارات:

القرارات المتعلقة بالخروج للزيارات العائلية وزيارة الصدقاء الخاصة بالشريك
توجهات الزوج للقرارات الخاصة بالزوجةتوجهات الزوجة للقرارات الخاصة بالزوج

للزيارات العائلية   نناقش موضوع الزيارات:23الخروج 
 مع بعضنا من خلل تبادل الراء فإذا رأي زوجي أنه ل
 بد عن القيام بالزيارة نتفق على هذه الزيارة ونقققوم بهققا
فالزيارات العائلية شيء ل بد منه خاصة أقارب الزوجين 

 ل أمنعها من الخروج للزيارات العائلية إذا
ونتناقش أهلها  زيارة  مثل   كانت ضرورية 

ونتحاور في موضوع الزيارة

 نناقش موضوع الزيارة فإذا كققان داخققل : يتققم23الخروج لزيارة أصدقاء السرة وأصدقاء لهييا
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 التفاق على القيام بهذه الزيارة بعد مناقشتها ويكون تبادل
 آراء بيننا ففي بعض الحيققان ل أحقب زيققارة بعققض

أصدقائه فيوافقني 

 البلد الذي نسكنه أوافق على القيام بها أمققا
 إذا كانت بعيدة أمنعها إل إذا كققان أحققد

يرافقها
 : عمرنا ما طلعنا ول زيارة28الخروج للزيارات العائلية

 مع بعض وهو إللى بقرر وما بدخل ول على أي مستوى
وما بناقشه لنه دايما لما نتناقش بنتقاتل

 بدخل بمستوى كبير في موضوع الزيارات
 العائلية وغالبا ما بخليها تروح بالمرة مققا

عدا دار أبوها عادي
 : مققا28الخروج لزيارة أصدقاء السرة وأصدقاء لهييا

 بدخل وقت ما يروح عند صحابه أصل بريحني لنه طول
وهو في الدار يعمل في مشاكل. 

 كمان طبعا ما بخليها تروح ول بأي شكل
 من الشكال حتى لققو صققاحبتها بققتيجي

عندها.
 ل أمانع في خروج زوجتي إلققى زيققارة: ل أتدخل به28الخروج للزيارات العائلية

 أقاربها بدوني ولكن أن تقوم بإخباري بذلك
حتى ل أقلق عليها

 : ل28الخروج لزيارة أصدقاء السرة وأصييدقاء لهييا
أتدخل

 ل أتدخل كثيرا في هذا الموضوع إل أنققه
 يجب عليها إخباري بمكان ذهابهققا قبققل

ذلك.
  القرار للزوج في النهايققة:33الخروج للزيارات العائلية

ولكن بتم التنسيق 
 لها حرية كاملة في الزيارات العائليققة ول

أعارض أي زيارة.
   ل يتم:33الخروج لزيارة أصدقاء السرة وأصدقاء لها
المناقشة فالزوج ل يسمح لي مستوى للتدخل

لها حرية في زيارة الصدقاء

 : القرار بصورة شخصققية35الخروج للزيارات العائلية
في خروجه للزيارات العائلية

 ل يتم التدخل في الزوجة فققي موضققوع
الخروج للزيارات  

 : ل يتم35الخروج لزيارة أصدقاء السرة وأصدقاء لها
التدخل على الزيارات على صعيد الصدقاء

أصدقاء لزيارة  الخروج  في  الزوجة   تقرر 
 السرة وصديقاتها بدون الرجوع الققي ول

يتم التدخل.
العائلية للزيارات  إللى40الخروج  للمكان  الزوج يذهب   : 
يرى في الوقت الذي يريد

 يتم التدخل بصورة بسيطة والنقاش معهققا
 حول هذه الزيارات العائلية حسب النققاس

إللى بدها تروح عندهم
  ل يتم:40الخروج لزيارة أصدقاء السرة وأصدقاء لها

التدخل لخروج الزوج لزيارة أصدقاء السرة أو أصدقائه 
لها الحرية في الذهاب لهذه الزيارات

  بتدخل من قبلققي ولكققن:48الخروج للزيارات العائلية
بصورة بسيطة حسب الزيارة ولمين الزيارة

 تذهب لزيارات عائلية ول أعققرف مققتى
 تذهب ومتى تأتي فكل يوم لهققا زيققارات
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عائلية 
  ل:48الخروج لزيارة أصدقاء السرة وأصييدقاء لهييا

أتدخل ول على بالي وهو حر  
 تذهب لزيققارة صققديقاتها أو أي زيققارة

طبيعي بدون تدخل

القرارات المتعلقة باللباس 

 من خلل نظرة سريعة يتضح أن اللباس شكل نقطة حيوية من خلل تحكم الزوج بنوعية اللباس الققذي

 يحب أن تلبسه الزوجات، فقط كانت الزوجات يلبسن بالساس الشياء التي يوافق عليها الققزوج بشققكل

 رئيسي، وإذا كان بعض الزواج ل يتدخلون بلباس زوجاتهم فهذا طالما أن الزوجات يلبسن لباسا ضمن

  سنة) بحيث لم48المعايير والثقافة المقبولة. بالمقابل لم يتمتع بالحرية في هذا الموضوع سوى الزوجة (

 تشعر أن زوجها يتدخل بها. وبالنسبة للزواج  غلبت عبارة بلبس زي ما بدي" وهذا يؤكققد أن الزواج

 يتمتعون بالحرية الكاملة فيما يتعلق باللباس. والجدول التالي يوضح مدى تدخل كل منهمققا فققي لبققاس

الخر:

القرارات المتعلقة باللباس
الزوج الزوجة (عمرها)

 : بالنسبة لي أنا أحدد فإذا أريققد أن ألبققس وزوجققي23
 يفرض علي شراء بعض الملبس مثل الجلبيب أو ملبس

الحفلت

أنا بلبس زي ما بدي

  ما بحب أني أطلع بلبس قصير أو بدون منديل مققع:28
اني بحط مكياج بس ما بحب اني ما البس منديل

ما حدا بتدخل في لبسي

بلبس زي ما بدي: بتدخل في لبسي وفي لبس معين لزم نلبسه28
 : ما حدا بتدخل في لبسي بس أنا أصل بلبس جلبققاب33

قبل ما نخطب بجوز عشان هيك ما بتدخل في لبسي
ما حدا بتدخل في لبسي

 : ما بتدخل في اللباس إل في حدود يجبرني على لبس35
 معين بس كمان ما بسمح إني ألبس لبس فاضح ولما لبست

شرعي ما إدخل قلي زي ما بدك.

 أنا بشتري سواء قالوا حلو ول مش حلققو
بلبس زي ما بدي

 بالنسبة للبسي إللى بدي اياه وعمر حدا ما أنا بشتري إللى بدي إياه وما حدا بتدخل في لبسي:48
إدخل في اللبس إللى بلبسه
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 )،48ولم تكن الصورة مغايرة فيما يتعلق بالتدخل من قبل الزواج في لبس الزوجات، باستثناء (الزوجة 

 في حين غلبت تصريحات الزوجات "ما بتدخل في لبسه". وحسب معظم الزوجات يؤكد الجدول أدناه عدم

تدخل الزوجات في لباس أزواجهن:

القرارات المتعلقة باللباس والخاصة بالشريك
توجهات الزوج للقرارات الخاصة بالزوجةتوجهات الزوجة للقرارات الخاصة بالزوج

 مرات بتدخل في لبسها ومرات ما بتدخل مش كل مره: لبسه هو إللى بشتريه زي ما بده28
حسب إللى بتلبسه

 بتدخل في نوع لبس معين بلبسوه وهذا اللباس يكققون: ما بتدخل في حدا 28
منيح وحشم

 زوجتي ما بتدخل في لبسها لنها تلبس مققن زمققان ما بدخل في لبس زوجي:33
جلباب ومش بحاجة أقلها إشي في هذا الموضوع.

 زوجتي ما بجبرها تلبس إشي معين مثل إنها تتحجب: ما بتدخل في لبسه هو حر35
هي حرة في لباسها بس في حد معين ما تتجاوزه.

 ما بتدخل في لبسها زوجتي بتلبس إللققى بققدها إيققاه: ما بتدخل في لبس حدا 48
وبتطلع تشتري وما بسألها بالمرة

 تشير مجمل الحالت فيما يتعلق بموضوع اللباس أن هناك تدخًل واضحا من الزواج في لباس زوجاتهم،

 فما ل يوافقه أو يوافق مزاجه فيتدخل في نوعية اللباس بشكل مباشر، والحالت التي تشير بعدم وجققود

تدخل من الزواج طالما أن اللباس (لباس الزوجات) مقيد بالمعايير والتقاليد المقبولة اجتماعيا.   

القرارات الخاصة بالعمل المنزلي 

 ارتبطت القرارات الخاصة بالعمل المنزلي بمشاركة النساء بالقيام بهذه العمال بمعزل عن الرجققال أو

 قيامهم بأي دور أو قرار مشارك في العمل المنزلي داخل أسر النساء غير العاملت وبدا خطاب الرجال

 فيما يتعلق بالعمل المنزلي داخل هذه السر خطابا سلطويا. وبات هذا جليا في مختلف السر وبدا أكققثر

 ) من خلل تعزيز الرغبة الذكورية لدى الزواج، بأن تكقون28،قق 33وضوحا لدى أسرتي الزوجتين (

 زوجته باستمرار جاهزة لتلبية رغباته حال وصوله إلى البيت من تحضير الطعام وغيرها من احتياجاته
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 المختلفة من خلل إنهائها كافة العمال المنزلية قبل ولوجه إلى المنزل. وبخصققوص العمققل المنزلققي

يظهر الجدول أدناه توجهات الرجال والنساء لذلك:

القرارات الخاصة بالعمل المنزلي 
الزوج الزوجة (عمرها)

 : أعمل لوحدي بدون الرجوع إليه وآخذ رأيه مسبقا لنه في23
 البداية تعودت على ذلك النمط في الحياة بعدم إشراكه في الرأي

بالعمل داخل المنزل. 

يتم التحاور والنقاش

 :  بدخل إذا روح على الدار وما مرتبة الدار بس هو عققادة28
 ما بروح إل بكون مخلص كل الشغل لنه بروح دايما في الليل.

 أنا ما بشتغل أي شي في الدار ول خارجهققا
ولو بشتغل أنا إللى بقرر لوحدي.

 : أنا أعمل لوحدي وزوجي ل يساعدني حاولت أحيانققا أن28
أطلب المساعدة منه ولكن طلبي لم يأت بنتيجة. 

 في الغالب زوجتي من تقوم بالعمققل داخققل
 المنزل في بعض الحيان أساعدها في بعض

المور.
 : أنا بقوم بكل أعمال المنزل والزوج بتققدخل مثل إذا عققاد33

 للبيت في موعد الغذاء وما بيكون جاهز وباقي أعمققال الققبيت
بخلق جو من المشاكل.

 ل أعمل في المنزل سققوى فققي المشققروع
الحيواني.

 : القرار بصورة شخصية متى أريد أن أعمل أعمل والزوج35
 بدخلش بأي شكل من الشكال فالعمل في المنزل مرتبققط فققي

وحدي. 

 قرار شخصي فأنا بقرر وحدي وأنققا دائمققا
 بقرر ما بدي أعمل داخل المنزل أو خققارج

(اللي بيدور حوالي البيت).
 : أقوم بالعمال المنزلية في الوقت الذي أريده وبقرار منققي40

وليس للزوج أي تدخل في هذا الموضوع.
  أنا بقرر إذا بدي أشتغل ول ل مثل مققرات
 بروح من الشغل وبشعر إني مش تعبان ببلش
 احضر في الغداء مع زوجتي ومققرات لمققل
 أروح بقول إلها إنها تحضر لي الغققداء أنققا
 بقرر إذا بدي أشتغل أو أساعدها ول ل مققش

زي ما بدها وحسب حاجتها.
 : بشتغل وقت ما أنا بدي ووقت ما بيجي على بالي وما إله48

 دخل في هذا الموضوع أنا صاحبة البيت وعلي الشغل وما إلققه
دخل وقت ما بشتغل وقت ما بقعد. 

 بأتصرف بصورة شخصية فبقوم بعمل الشاي
 والقهوة في الصباح بقرار مني بعد الصققلة

بأحب أشرب شاي أو قهوة وبالتالي بأعمله.
 ولم تختلف الصورة العامة التدخلية في تصريحات الزواج حول العمل المنزلي في سققياقها السققلطوي.

 وبرزت تصريحات للنساء اللواتي يحاولن الطلب من الزواج المساعدة فققي العمققل المنزلققي، ولكققن

 العلقات السلطوية والقوة التي يمارسها الرجال تحول دون ذلك باستثناء أسرة واحدة وهققذا التوافققق أو

عدمه يظهره الجدول التالي:
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القرارات الخاصة بالعمل المنزلي الخاصة بالشريك
توجهات الزوج للقرارات الخاصة بالزوجةتوجهات الزوجة للقرارات الخاصة بالزوج

  ل يعمل الزوج داخل المنزل سواء العمال البسيطة كرفع:23
بعض أثاث المنزل مثًل

 موضوع العمل داخل المنزل ل يناقش لنه من
 مسؤولية المرأة إل إذا كققانت بحاجققة إلققى

مساعدة أساعدها في بعض العمال الخفيفة
 : ما بدخل لنه ما بشتغل أي شي في الققدار ول علققى28 

استعداد أنه يشتغل اشي. 
 إذا روحت ولقيت جلي على المجلى بتقاتل أنا

وياها بدخل في جميع المواضيع.
 هذا يقع على عاتقها وفي أحيان قليلة أقوم أنققا: ل يعمل أي أشي داخل المنزل28

بالتدخل
 : الزوج يقرر أنه ل يمكن أن يقوم بأي عمل في البيت، ول33

يتم التدخل بقراره   
 ليس لها الحرية في العمل داخل المنزل وإنما

يجب أن تعمل جميع واجباتها البيتية
 : يتم التدخل بالعمل داخل المنزل والنقاش حتى في بعققض35

الحيان تصل إلى مشكلة (للمساعدة في العمل في المنزل).
 يتم التدخل في العمل داخييل المنييزل علييى
 مستوى كبير وبحبش أرجع عالبيت وتكييون

زوجتي تعمل.
 : يتم التدخل على مستوى بسيط والنقاش مع الزوج حققول40

هذا الموضوع داخل المنزل (أحيانا بساعدني).
 لها حرية العمل في منزلها في أي وقييت ول

يتم التدخل في هذا الموضوع
 : الموضوع منتٍه فهو ل يعمل أي شيء وليش أتعب حققالي48

على غير فايدة  
 ل يتم التدخل فممكن تكون تعبانيية أو مييش

فاضية

القرارات الخاصة بالتسوق 

 وفيما يتعلق بالتسوق للسرة ارتبطت الصورة العامة بالرجال مع مشاركة الزوجات في عملية التسققوق

  ولهذا كانت تبين العلقة علىولكن كان التشاور مع الزوجة نتيجة معرفتها بالحتياجات الرئيسية للمنزل،

  تشاورية وتنسيقية. وكانت لغة الزواج السائدة في مجال التسوق تعبر عن لغة سلطوية، في الحوارأنها

والنقاش مع الزوجات في موضوع التسوق.
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القرارات الخاصة بالتسوق للسرة
الزوج الزوجة (عمرها)

  بالنسبة للتسوق يتم التفاق بين الزوجين على أن يتم شراء:23
 بعض المستلزمات الخاصة بالبيت عن طريققق الققزوج مققرة

وأحيانا عن طريقي

 يتم التحاور والنقاش مع الزوجة على التسوق
 وماذا تريد بعد أن يتم النقاش معهققا ومققاذا

يحتاج البيت
 :  هو إللى بقرر بالنسبة للتسوق في أغلب الحيان لما بققدو28

بخليني أطلع بخليني ولما ما بدي ما بخليني.
 إذا في أي اشي بدها إياه للدار وبقولها إنققي
 بدي أشتريه ولما تقول مثل ما بدنا إيققاه إذا

بكون مقرر بشتريه.
 بالتشاور مع زوجققتي ومعرفققة الحاجققات: أنا ل أذهب للتسوق بل زوجي من يقوم بذلك. 28

الضرورية
 يتم التنسيق والقرار في التسوق للزوجة فأقوم: يتم التسوق بالتنسيق والحوار والقرار برجع للزوج.33

 بشراء الغراض بناء على طلققب الزوجققة
واحتياجات البيت.

 قرار شخصي بتعلق بي وأنا أشتري ما أريده   يتم النقاش حسب حاجات السرة وبناء عليه يؤخذ القرار.:35
وبدون حوار أو نقاش.

 : قرار شخصي مني أتسوق للسققرة حسققب الحتياجققات40
والمكانيات.

  يتم التسوق للسققرة حسققب الحتياجققات
المطلوبة للبيت

 :  بقرار مني بسجل الشياء والغراض إللى بحاجققة إلهققا48
وزوجي بقوم بشرائها.

 يتم بالتنسيق وقرار من الزوجة حسب ما يتم
التوصية أقوم بشرائه.

 وفيما يتعلق بالتسوق كان هناك تشاور لدى بعض السر مع غياب مشاركة بعض الزوجات حتى في

 موضوع التشاور، ويكون هناك تدخل واضح لدى بعض الزوجات فيما يتعلق بتحديد الحتياجات التي

تلزم السرة.

القرارات الخاصة بالتسوق للسرة والخاصة بالشريك
توجهات الزوج للقرارات الخاصة بالزوجةتوجهات الزوجة للقرارات الخاصة بالزوج

  يتم عن طريق النقاش بيننا والتفاق على ما يلزم ومن:23
 ثم يشتريها بعد التفاق عليها فانا جزء من المنزل فالتسققوق

يجب أن أتفق مع زوجي عليه

 ل أمنعها من الخروج للتسوق إذا كانت رغبتهققا
 في الخروج قوية وباستطاعتها شراء ما يلزمهققا

ويلزم البيت ونناقش هذا الموضوع فيما بيننا.
 : هو إللى بقرر وما بدخل على أي مستوى كان وبناقشني28

بالنسبة للتسوق بس ما بؤخذ برأيي بالمرة.
 حسب المزاج مرات بقولهققا تققروح ومققرات

بخليهاش تروح.
ل يوجد تدخل كبير من قبلي في هذا الموضوع.: فقط أنا أطلب إللى بحتاجه ول أتدخل بشي بعد ذلك28
 لها حرية بالتسوق أفضل أن تذهب هي للسققوق: بناء على النقاش يتم التسوق للسرة33
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ولكنها ترفض غالبا.
 : يتم التدخل بمستوى معين حيث يتققم النفققاق حسققب35

الحتياجات وحسب المكانيات 
 يكون القرار من الزوجة في موضوع التسققوق

مثل في شراء ملبس البناء وغيرها
  لها الحرية الكاملة للتسوق وبأي شكل وبأي نوع: التدخل حسب احتياجات البيت واحتياجات السرة40

من التسوق
 : يتم التدخل على مستوى كبير حول موضوع التسققوق48

 فمثل عند شراء الزوج لكثر من نوع فاكهة وعدم شراء أي
 نوع خضار فهو بالطريقة هذه يضققطرني للتققدخل وعمققل

مشكلة.

بدخلش 

 ير العاملت التي يجمعها الققدخل المحققدودوبالمجمل تشير التصريحات المختلفة داخل أسر الزوجات غ

  التي يقوم بها الزواج، ومستويات تعليمية متواضعة للزوجين إلى سيطرة من قبل،والعمال المتواضعة

 الزوج وغياب واضح للمساواة في عملية اتخاذ القرار بالقضايا الخاصة بالزوج والزوجة، فيسود معظققم

 هذه السر سلطة وسيطرة واضحتان من قبل الزوج على مختلقف القضقايا والققرارات، وأن تمركققز

 القرارات الخاصة بالزوجات بيد الزواج أفقد الزوجات السيطرة على القرارات الخاصة بهن من اللباس

 والعمل وتواصل العلقات مع القارب والصدقاء بمعزل عن الزواج، وتطرح بعققض الزوجققات أن

  فالقرارات النهائية مرتبطة بالزوج. كما اختلفققت،مشاركة بعض الزواج لهن في النقاش مجرد تمثيلية

 لغة الزواج والزوجات داخل هذه السر أثناء النقاش والمشاركة، حيث أخذت لغة السماح وأخذ الموافقة

 من قبل الزوجات، كما سادت اللغة البوية المسيطرة على النساء لدى جزء من هذه السر خاصة السر

  سنة)، حيث اعتبر الزوج زوجته غير قادرة على تحمل المسؤولية28ذات الزواج المبكر مثًل السرة (

 وتتوافق بعض النتائجفهي صغيرة وبحاجة إلى توجيه ورعاية دائمة كما تفقد هذه الزوجة الدعم العائلي 

 .Moser(. Sen, 1990 Kabeer,1994  و Sen و Kabeerمع مع جاءت به النظريات المقتبسة عند 

Moser, 1993( 

 في حين ظهر لدى أسرتين اختلف (مع أنه ليس جوهريا) على صعيد القرارات الخاصة بالنساء، بالنسبة

 سنة) تتمركز معظم القرارات بيد الزوج، في حين أن الزوجة خاضت جولة من المفاوضات23للزوجة (
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 مع الزوج استمرت أربع سنوات حتى اقتنع الزوج بفكرتها بالتحاقها بالتعليم العالي (التسجيل في الجامعة)

 ولعب دعم والدها وعائلتها لها دورا مركزيا في القدرة على إقناع الزوج، خاصة وأن العلقات الزوجية

 لهذه السرة ارتبطت ببعد عائلي من الدرجة الولى، كما لعب التدهور المستمر للوضع القتصادي لققدى

 هذه السر في النتفاضة مدخًل مهما لقناع الزوج بأهمية تعليم الزوجة كضامن وحام لمستقبل السققرة،

 ولكن هذه الخطوة سحبت قرارات خاصة بالزوجة في مجال سيطرتها على قراراتها الخرى الخاصة بها

 من خلل القيود التي فرضها الزوج حولها من حركتها واختلطها داخل الجامعة كمققا عققزز التحكققم

  عزز لديها توجهققاتأولدابلباسها، وحركاتها بعلقتها مع أقاربها وأصدقائها، وعدم إنجاب هذه السرة 

 تخطيطية للمستقبل ولم تفصل هذه السرة تفاصيل إضافية حول عملية النجاب ومققا هققي المشققكلت

 .المترتبة عليها وكيف تأخذ سياقها في التحليل

  سنة) أيضا أن الزوج لديه سلطة على بعض القققرارات الخاصققة48 في حين بينت السرة الخرى (

  في حين كانت تصريحات الزوجين أن لديها مشاركة و/أو سيطرةتبين في سياق الحالت،بالزوجة كما 

 في قرارات أخرى وما أضاف لدى هذه الزوجة قوة هو وقوفها الدائم في مواجهة مع عائلة الزوج حيث

 إن الزوج كثير الحوار واللجوء للقرارات المختلفة المرتبطة بالسرة مع عائلته، وهذا ما وضققعها فققي

 مواجهة دائمة مع السرة، أعطى لديها قوة إمكانيات وقدرة في السيطرة على جنسيتها فاختلف الجنسية

 مع زوجها جعل لديها إمكانيات على إجراء المعاملت المختلفة لها ولولدها بدون الزوج أيضا، وساهم

 في قوتها أيضا دخول الزوج ولفترة طويلة في وعكة صحية حالت إلى ركوده في البيت حيققث تحملققت

 الزوجة المسؤوليات الرئيسية المرتبطة بالسرة وحصلت على مساعدات مادية ومعنوية من أهلها، مققع

 انظققر أيضققاالعلم أن أهل الزوج أيضا دخلوا في خصوصيات هذه السرة وخاصة مع الولد الكبار (

 ). Sen, 1990 Kabeer,1994. Moser, 1993. توجهات 
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وخلصة القول

  ما زال الرجل يسيطر بالطار العام على القرارات الحيوية الخاصة بالزوجات غير العاملت وخاصققة

 تلك المتعلقة بخروجهن للمجال العام، كما يتحكم معظم الزواج بهذه السر حتى باللباس. بالمقابل كققانت

 الزوجات أقل تدخل (عديمات التدخل) في القرارات الخاصة بالزواج. وارتبط ببعض السر كما شاهدنا

 الحوار والنقاش والحرية في بعض الحيان، كما تبلورت مواقف مغايرة لدى بعض الزواج ولكن حرية

 الزوجات ما زالت مقيدة في بعض الجوانب، وهذا يأتي مع توفر وسائل داعمة إضافية مثل توفر دخققل

 للزوجة من خلل ملكيتها، وتحمل زوجة أخرى مسؤوليات أثناء مرض الزوج، كما كققانت الزوجققات

الكبر عمرا أقدر في التحرك وفي اتخاذ القرارات الخاصة بهن.

 وتختلف تعبيرات الرجال (حدة لغتهم) حيث صيغ خطاب الرجال كخطاب سلطوي وأبوي، وإذا ظهر في

 لغة الرجال بعض المساحة المحدودة من الحرية والمشاركة تكون محكومة بسلطوية الرجال داخل السر.

ول يخرج خطاب الزوجات عن الطار المقبول اجتماعيا في ظل السلطة البوية. 

 وما تميزت به أسر النساء غير العاملت العمر لبعض الزوجات وخاصة فيما يتعلق بمشققاركتهن فققي

 الندوات والجتماعات العامة. وفيما يتعلق بلباس بعض النساء كان هناك تدخل واضح من الزواج وفي

 حال كان الزواج غير تدخليين يكون هذا نابعا من أن لباس الزوجات مقيد بالمعايير المقبولة اجتماعيققا.

 وفيما يتعلق بالتسوق للسرة برزت أن النساء تقررن فقط في الحاجات المطلوب شراؤها وليققس فيمققا

يتعلق بعملية الصرف والميزانية.

السر التي يعمل بها الزوجان 

القرارات الخاصة بالعمل

 تشير التصريحات المختلفة للنساء العاملت أن مشاركتهن القتصادية ارتبطت بقرار مستقل مطلق لققدى

  سنة) أن هناك اسققتقللية وملكققا فققي48بعض النساء حيث تبين تصريحات كل من الزوج والزوجة (

 القرار الخاص بعملها،  بالرغم من أن الزوجة تقوم بالحوار مع الزوج في هذا الموضوع، إل أن القرار
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 سنة اختلفققت الصققورة47النهائي يعود لها. وعند نقاش توجهات الزوجين (العاملين) في أسرة الزوجة 

 خاصة في مسألة الخروج إلى المجال العام، فالزوجة تبين أن خروجها للعمل تم بموافقة الققزوج. ولققم

  سنة عن سابقتها في التوجهات العامة لتصريحات الزوجين، حيث36تختلف الصورة لدى أسرة الزوجة 

 يتم التشاور مع الزوج وأن الخروج يكون بإذنه كما أن القرار فيه نوع من السققتقللية. وفيمققا يتعلققق

  فمشاركتها في المجال العام مقتصرة على العمل بالرغم مققن أن الزوجققة هققي المققزودة22بالزوجة 

 الرئيسية اقتصاديا للسرة، إل أن مشاركتها القتصادية هذه ارتبطت بموافقة الزوج بشكل رئيسققي وأن

قراراها غير مستقل. وهذا الجدول يظهر مدى ارتباط قرارات الزوجة بموافقة الزوج:

 القرارات المرتبطة بالمشاركة القتصادية (العمل)
الزوج (عمرها)الزوجة 

 : يتم الحوار والنقاش في الخروج للعمل ولكن القرار النهائي48
لي، ولي حرية القرار في هذا الموضوع.

 بالنسبة للعمل ل أتشاور مع أي مققن أفققراد
السرة قرار خاص بي وأقرر به وحدي.

قرار شخصي حر طبعا بموافقة الزوج:47
  الخروج للعمل فيه حوار فأنا لم أخرج للعمل بدون إذنققه:36

وهو من كان يشجعني على العمل
قرار جماعي (وخاص (بي) هو بالساس

  زوجي هو إللى بقرر موضوع الشغل فإذا قال الي إنه مثل:22
 ما بدي تطلعي على الشغل ما بروح حسب ما بقرر بعمل.ودايما
 أنا مثل بقول اله بدي أقدم لشغل جديد إذا بقول إلي قدمي بقققدم
 وإذا برفض خلص ما بقدم هو إللى بقرر موضققوع خروجققي

للشغل.

يتم بالنقاش والحوار والقرار بالنهاية يكون لي

 ) يتضح أن القرار في العمل قرار شخصققي47سنة) والزوجة (48بالنسبة للزوجين في أسرة الزوجة (

 سنة) يتم بالتشاور مع الزوجة رغم أنه يصرح بققأنه قققرار36وحر للزوجتين، بينما في أسرة الزوجة (

 جماعي لكن بالنهاية هو قراره وخاص به حسب تصريحاته وتقر الزوجة أن الخروج للعمل ل بققد وأن

 ) أن الزوج أكثر تدخًل في القققرارات الخاصققة22يكون بإذنه وبتشجيعه. في حين صرحت الزوجة (

 بعملها، وكذلك نوه الزوج أن القرار يكون بالنهاية له،  وبشكل عام تشير تصريحات الزوجات أن قققرار

126



 العمل هو إما قرار الزوج أو بموافقته إل في حالة أسرة واحدة، حيث تؤكد الزوجة أن القرار النهائي هو

قرارها، وهذا يوضحه الجدول التالي:

توجهات الزوجات العاملت وأزواجهن لقرار المشاركة القتصادية الخاصة بكل منهما
توجهات الزوج للقرارات الخاصة بالزوجةتوجهات الزوجة للقرارات الخاصة بالزوج

 :ل يتم التدخل بأي شكل من الشكال في عملققه ول48
مواعيد عمله وله كامل الحرية في عمله

 تملك الحرية الكاملة في حقها بالعمققل والقذهاب لقه
ووقته وتملك حرية أي عمل تختار دون ضغوط

 زوجتي موظفة منذ الخطوبة ول أمانع عمل المققرأة ل أتدخل في عمله:47
بشكل عام وزوجتي بشكل خاص

  ل يوجد أي تدخل من قبلي لنه بالنهايققة عملققه:36
 ومردوده لنا لكن أحيانا تكون المشكلة على العمل فققي
 الجازات هو يحب عمله كثير ويققؤثره أحيانققا علققى

الولد وهذا يضايقني.

بالتشاور والتنسيق

  يتم الحوار والنقاش في موضوع العمل من كافققة:22
الجوانب وبالتالي يؤخذ القرار بناء على الحوار

 يتم التدخل إذا ما كان العمل بسيطا أو مناسبا وأيضققا
لم يتعارض مع واجباتها البيتية

القرارات الخاصة بالمشاركة في الندوات والجتماعات العامة

 مققاإفي بعض النشققاطات المجتمعيققة، المشاركة لمشاركة السياسية ولارتبط خروج النساء للحيز العام 

الحوار أو تبليغ الزوج فقط وفي بعض السر لم تشارك النساء في أي من النشاطات المجتمعية. ب

 ) أنها تقوم بتبليغ الزوج في مشاركتها في الندوات والجتماعات، من48حيث تشير تصريحات الزوجة (

 ) بالرغم من عضويتها في إحققدى47باب العلم فقط. وأن المشاركة في الندوات والجتماعات للزوجة (

 )36لجان المرأة السياسية تتم بمشورة الزوج بشكل رئيسي، بينما انعدمت المشاركة السياسية للزوجققة (

 ) وعلى صققعيد المشققاركة فققي النققدوات22في المجال السياسي، في حين تبين تصريحات الزوجة (

 والجتماعات العامة ارتبط هذا القرار بالزوجة، ولكن إبلغ الزوج خطوة ضرورية للمشاركة. والجدول

أدناه يبين مدى مشاركة النساء:

 القرارات المرتبطة بالمشاركة في ندوات واجتماعات عامة
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الزوجالزوجة (عمرها)
 : يتم تبليغ الزوج من باب العلم فقققط وليققس للحققوار48

والنقاش ولي الحرية الكاملة في الذهاب والمشاركة. 
 ل يتم المشاورة في هذا الموضوع وغيرها وإنما
 تتم بصورة فردية بدون نقاش مع أحد من أفراد

السرة.
  المشاركة في اجتماعات ونشاطات لجنة المققرأة فققي:47

 المناسبات الوطنية والمناسبات الخاصة بالمرأة، والمشققاركة
تكون بمشاورة الزوج. 

 نذهب سويا للمشاركة في الندوات في بيت لحم،
وأحيانا في العبيدية (لما يكون الجتماع مختلط).

  ل يوجد، غير أنه في هذه محاضرة عققن النتخابققات:36
 قدموها لنا حديثا ولكققن بالعققادة ل أذهققب إلققى نققدوات

واجتماعات.

حسب الظرف ومكان التواجد بشارك لوحدي

  القرار خاص بي ولكن ببلغ الزوج بالندوة أو الجتماع:22
أو غيره 

 يتم القرار بصورة شخصية ول يتم تدخل الزوجة
بأي شكل.

 وعلى صعيد التدخل في قرارات الشريك على صعيد المشاركة في الندوات والجتماعات العامة. تققبين

  أن هناك حرية كاملة لكل منهما، في حين تبين تصريحات الزوجين فققي أسققرة48تصريحات الزوجة 

 عنققدما تكققون أن المشاركة في الندوات والجتماعات العامة تكون بشراكة فيمققا بينهمققا 47الزوجة 

  لكل منهمققا. بينمققا تكققون المشققاركةةكون هناك مشاركة فردية على حدتدون أن النشاطات مختلطة 

  مع أن22 بالتشاور في حال تمت، كذلك يتم الحوار والنقاش في مشاركة الزوجة 36المحدودة للزوجة 

. وهذا ما يتناوله الجدول التالي:حرية المشاركة تكون بموافقة الزوج

توجهات الزوجات العاملت وأزواجهن لقرار المشاركة في ندوات أو اجتماعات
توجهات الزوج للقرارات الخاصة بالزوجةتوجهات الزوجة للقرارات الخاصة بالزوج

  ل يتم التدخل وله كامل الحرية في المشققاركة ولكققن:48
يجب التبليغ إذا كان هناك ندوة أو اجتماع

 تملك الحرية الكاملة في المشاركة في الندوات أو
الجتماعات 

نشارك سويا في الجتماعات والندوات العامة  عندما يكون زوجي في المنزل نحضر معا الجتماعات:47
  أحيانا اعترض عندما يتأخر حتى لققو كققانت نققدوات:36

وممكن يكون لها فائدة
بالتشاور

 ل يتم التدخل ولها الحرية الكاملة في مشققاركتها بناء على الحوار يؤخذ القرار:22
في أي ندوة أو اجتماع

القرارات الخاصة بالزيارات العائلية والصدقاء
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  أن العلقات مع القارب والصدقاء أخذت منحى آخر في48تشير تصريحات الزوجين لسرة الزوجة 

 سياق عملية القرار، حيث شكل الخروج للزيارات العائلية وزيارات الصدقاء وأقارب آخريققن منحققى

 التشاور والنقاش الدائم باعتباره مرتبطا بالطار العام للسرة بعيدا عن أي ارتباط شخصققي– باسققتثناء

 بعض الصدقاء – وبهذا تقاربت توجهات الزوجين من هذا الباب بأن التشاور والحوار يولدان القققرار.

 ولكن شكل هذا الموضوع بؤرة صراع في توجهات الزوجين خاصة في بعض الزيارات، التي ل يرغب

 الزوج في إقامتها مع بعض الطراف لسباب معينة (لم يتم توضيحها)، كما يتم التنازل من قبل الققزوج

 في هذا الموضوع لسباب يبررها برغبته بعدم التأثير على الحياة العامة للسرة وحفاظا علققى الولد.

ولم تقر الزوجة بهذا الخلف الذي أقر به الزوج. 

 وبشكل عام يسود الحوار والنقاش في القضايا الخاصة المرتبطة بالعلقات مع الصدقاء والقارب داخل

.36، وكذلك نفس الصورة داخل أسرة الزوجة 47أسرة الزوجة 

  منحى التشاور والنقاش بشكل أساسي، وقققد22بينما شكل الخروج للزيارات العائلية لدى أسرة الزوجة 

 يصل الحوار إلى حد الصراع خاصة الزيارات الخاصة بالزوجة لهلها، وتكون الزيارات بالنهاية سواء

 كانت للقارب أو لصدقائها مرتبطة بمعرفته بهذه التحركات. كذلك كانت هذه القرارات بالنسبة للزواج

أيضا تشاورية وحوارية مع الزوجات. 

القرارات الخاصة بالزيارات العائلية والصدقاء
الزوج الزوجة  (عمرها)

  يتم الحققوار حققول:48الخروج للزيارات العائلييية 
الخروج للزيارات وبناء على النقاش يتم اتخاذ القرار. 

 تتم المشققاورة والنقققاش حققول موضققوع
 الزيارات العائلية مع الزوجة والولد فهققذا
 موضوع ل يخص شخصا وحده وبالتالي يتم
الخروج أو عدمه حسب القرار في السرة. 

  يتم تبليغ الزوج فقققط:48الخروج لزيارات الصدقاء
بالزيارة وليس للحوار ويكون القرار بصورة شخصية.

وبناء السرة  أفراد  والحوار مع  التشاور   يتم 
عليه يتم الخروج أو ل.

 : حصل خلف حول بعض العلقات الجتماعية: زوجتي تريد تدعيم العلقات مع أسرة معينققةالزوج
 وأنا ل أرغب بذلك وهي تريد أن تذهب لزيارات شبه يومية لهذه السرة وتقوية العلقققات مققع هققذه
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 السرة. أنا ل أرغب بتقوية هذه العلقات ولكن ل أرى ضرورة لذلك ومن هين تصبح مشققكلة بينققي
 وبين زوجتي، وعلى الغلب يتم التنازل من قبلي في هذا الموضوع لكي ل تنفجر مشكلة تققؤثر علققى

حياتنا السرية والغلب ما بحب أولدنا يعرفوا أنه في موضوع خلف حول هذا الموضوع
  كل شخص كما يريد ولكن:47الخروج للزيارات العائلية

 دائما يتم الترتيب لها لكي تتم بوقتها خاصة في حالة وجود
حالة طارئة ل بد من الذهاب والتنسيق معا

 يتم التفاق مع زوجققتي علققى الققذهاب
 للزيارات العائلية عندما تكققون مرتاحققة
 ومفيش عندها عمل في المنققزل أو فققي

واجبات وظيفتها.
يتم التفاق على ذلك.يتم تبليغ الزوج عنها :47الخروج لزيارات الصدقاء
  إذا كققانت أمققور تتعلققق:36الخروج للزيارات العائلية

 بالولدة والنساء أنا من يذهب للزيققارة أمققا المناسققبات
الخرى فنذهب سويا. 

بالتشاور والتنسيق

  أصدقاء السققرة نققذهب:36الخروج لزيارات الصدقاء
 سويا لكن تكون قليلة جدا وأما زيارات صديقاتي فأنا أذهب

وأقول له.

 بالتشاور والتنسيق وفي بعققض الحيققان
 بقرار منفرد (مني) حسب طبيعة الزيارة.

  بناء على الحوار يتم اتخاذ:22الخروج للزيارات العائلية
القرار.

 يتم الحوار والنقاش حولها وبنققاء علققى
الحوار يتم أخذ القرار والعمل به.

 : القرار خاص بي أيضققا22الخروج لزيارات الصدقاء
فقط 

ابلغ الزوج.

 يتم القرار بصققورة شخصققية ول يتققم
 التدخل من قبل الزوجة بأي شققكل مققن

الشكال.
 راتا: حصل خلف بالنسبة للزيققالزوج: حول الزيارات العائلية بصورة خاصة زيارة أهلي. الزوجة

 العائلية وكثير بنختلف على هذا الموضوع لنها مثل هي بدها تروح عند أهلها وأنا مققا هققذي أروح
 زيارات وكثير بنختلف على هذي الزيارات وما بنروح إل لما يكون زيارة كثير مضطرين نروح عليها
 مثل زيارة هي بدها تروحها ولكن مش دائما بتدخل على مستوى كبير في الخققروح لزيققارات ولزم

اكون أعرف بدها تروح هي الزيارة وبعدها بقرر أنه تروح عليها ول ل.

 حول الزيارات/والتواصل الجتماعيالقرارات الخاصة بالشريك وموقف كل منهما

 أما فيما يتعلق بموقف الزوجين في القرارات الخاصة بكل منهما، تبين تصريحات الزوجين فققي أسققرة

 ) أنه ل يتم التدخل في زيارات الصدقاء، واقتصر التدخل والخلفات في الزيارات العائلية48الزوجة (

داخل هذه السرة.

130



  وزوجها أن تدخلها وتدخله يكمن بأهمية التنسققيق المسققبق لزيققارة47كذلك بينت تصريحات الزوجة 

الصدقاء أو القارب.

  احتجاجها على زوجها وفي تحكمه نتيجة عدم انضباط مواعيده البيتية وفققي36في حين تبرز الزوجة 

  أن تدخله في مجققال الزيققارات22ترتيب الزيارات العائلية، في حين تبين تصريحات الزوج للزوجة 

العائلية وزيارات الصدقاء التي تقوم بها الزوجة يكون تدخل كبيرا.  وهذا يوضحه الجدول أدناه:

توجهات الزوجات العاملت وأزواجهن لقرار المشاركة القتصادية الخاصة بكل منهما
توجهات الزوج للقرارات الخاصة بالزوجةتوجهات الزوجة للقرارات الخاصة بالزوج

 : يتم الحققوار والنقققاش48الخروج للزيارات العائلية
وأتدخل بصورة بسيطة في هذا الموضوع 

 يتم الضغط من قبلي في بعققض الحيققان للخققروج
 لزيارات عائلية معينة ويتم الضغط من قبل الزوجققة
 للخروج لزيارات عائلية أخرى وبالتالي يكون هنققاك

تنازل من قبل الطرفين
  ل:48الخروج لزيارة أصدقاء السرة وأصدقاء لهييا

يتم التدخل فله كامل الحرية في الذهاب لزيارة أصدقائه
 ل يوجد لدي أي تدخل لي زيارة تقوم بها للصدقاء
 أو أسر خاصة بها فلها الحرية الكاملة فقي زياراتهقا
 الخاصة بينما يتم التدخل من قبل الزوجة في زيارتي

الخاصة
  أخققبره أو يخققبرني:47الخروج للزيارات العائلييية

 بالزيارة قبل وقت كاف من الزيارة والتفاق على وقتها
 خاصة وأننا موظفان وزوجي بعمل في مدينققة أخقرى

ول يعود للمنزل يوميا

يتم التفاق على ذلك

 :47الخروج لزيارة أصدقاء السيرة وأصيدقاء لهييا
كذلك اتفاق مسبق 

يتم التفاق على ذلك 

  أغلب الحيان عمله هو:36الخروج للزيارات العائلية
 بسيطر على الوضع أكثر وموعد رجوعه للققبيت هققو

بيتحكم بهذه الزيارات

بالتشاور والتنسيق

  قليلة:36 الخروج لزيارة أصدقاء السرة وأصدقاء لها
ول يوجد خلف عليها وقليًل ما أتدخل بها

بالتشاور

 : النقاش والحوار حققول22الخروج للزيارات العائلية
الزيارات العائلية

 لي حرية كاملة وحرية محققدودة حققول الزيققارات
 العائلية، وكثير بختلف على هذه الصورة لنهققا مثل
 هي بدها تروح عند أهلها وانأ ما بحب أروح زيارات
 وكثير بنختلف على هي الزيارات وما بنروح إل لمققا
 تكون زيارة كثير مضطرين نروح عليها ومرات بقول
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 لزوجتي إنها تروح مثل زيارة هي بدها تروحها ولكن
 مش دايما بتدخل على مستوى كققبير فققي الخققروج
 للزيارات ولزم أكون اعرف إنها بدها تققروح هققي

الزيارة وبعدها بقرر إنه بتروح عليها ول ل.
 : يأخذ22 الخروج لزيارة أصدقاء السرة وأصدقاء لها

القرار بشكل شخصي ولكن بعلمني بالموضوع 
 يتم التدخل على مستوى عال من قبلي على موضققوع

الخروج لزيارة وبناء عليه بنقرر

القرارات الخاصة باللباس

 بينت الصورة العامة أن النساء كبار العمر والعاملت أكثر حرية في اختيار لباسهن وهققذا مققا بينتققه

 )، فهناك حرية كاملة للزواج في اختيققار48،47تصريحات الزواج والزوجات في أسرتي الزوجتين (

 ما هو مفضل لديهم وأن التشاور لدى بعض الزواج يكون في بعض الحيان من باب التشققاور علققى

اللوان.

  أن الزوج يتحكم في لباسها بحيث ل يسمح لها بالخروج من المنزل22في حين تبين تصريحات الزوجة 

 بلباس معين، كذلك يتحدث الزوج أنه يفضل مشاورة زوجته في هذا الجانب.  والجدول التققالي يوضققح

ذلك:

القرارات الخاصة باللباس
الزوجةالزوجة (عمرها)

 : أنا بختار اللبس إللى بدي إياه بدون أي اعتبارات أو48
 تقييدات من قبل زوجي بشوف اللبسة أنا بشتريها وثققاني

يوم بلبسها دون تعليق

أنا بقرر بدون أي تدخل من الزوجة

 : كل شخص بلبس كما يشاء ول يفرض أحققد علققى47
الخر ولكن يمكن التسوق معا واستشارة بعضنا البعض.

 كل واحد حر بلبسه أحيانا بتشاور لما نشتري على
اللوان ومين الحلى

 : الزوج يتدخل في اللبس بصورة ملموسة وعلى سبيل22
 المثال ما برضى أطلع بالبنطلون على الشغل أو أي زيارة

وبختار لي لبس معين أطلع فيه خارج البيت

بحب تشتري اللبس أنا وياها مع بعض

  أنهققا وزوجهققا ل48وفيما يتعلق بتوجهات الزواج للباس كل منهما، تبين التصريحات لسرة الزوجة 

  للخر. بالمقابل تبين تصريحات الزوج في أسرة الزوجةبلباسيتدخل كل منهما في القرارات المرتبطة 
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 أنواع معينة من اللباس في حين مشاركة الزوجةب أن تدخله في اللباس الخاص بزوجته من باب التقيد 22

 في لباس زوجها تكون من باب اختيار بعض الموضات والماركات المعينة.  وهذا ما يوضحه الجققدول

التالي:

لقرار الخاص باللباسلتوجهات الزوجات العاملت وأزواجهن 
توجهات الزوج للقرارات الخاصة بالزوجةتوجهات الزوجة للقرارات الخاصة بالزوج

 ما بتدخل في لبسها من مرة إلها الحرية الكاملة شو ما ما بتدخل في لبسه):48(
بدها تلبس

 يعني بتدخل بصورة بسيطة في اللبس ما بجبرها تلبس لبس زوجي على الغلب أنا بختاره):22(
 لبس معين إذا هي بدها إياه ولكن ما بسمح إلها تطلققع

فيه

القرارات الخاصة بالعمل المنزلي 

 وبناء على تقسيم الدوار داخل المنزل لم يكن أي مستوى للتدخل في القرارات الخاصة بالعمل المنزلي،

 ، فالعمل المنزلي أصبح قضية مفرغا منها بارتباطها بدور الزوجققة، وأن العمققل48في أسرة الزوجة 

 المنزلي مرتبط بها وبوقتها، في حين بّين الزوج أن قراره بالعمل المنزلي مرتبط بالمساعدة فقققط، وإذا

طلبت منه المساعدة فل مانع لديه من العمل دون حوار أو نقاش.

 ) بالمنزل بأعمال التصليح والصيانة، حيث يعتبر المجتمع أن47وارتبط عمل الزوج في أسرة الزوجة (

هذا العمل مصنف على أنه عمل للذكور أكثر منه بالعمل المنزلي التقليدي المرتبط بدور النساء. 

  العمل المنزلي ويقوم الزوج بالمساعدة في بعققض الحيققان، والتسققوق36كما يقع على عاتق الزوجة 

يرتبط بالزوجة بشكل رئيسي لتأخر الزوج في عمله حتى ساعات المساء.

 ) لم يكن أي مستوى للتدخل في القققرارات22وبناء على تقسيم الدوار داخل المنزل في أسرة الزوجة (

 الخاصة بالعمل المنزلي، فالعمل المنزلي أصبح قضية مرتبطة بدور الزوجة، في حين أفققاد الققزوج أن
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 قراره بالعمل المنزلي مرتبط بالمساعدة، بالرغم من قيامه بأعمال منتجة متقطعة وليس لديه عمل منتققج

دائم. والجدول أدناه يوضح توزيع العمل داخل المنزل:

القرارات الخاصة بالعمل داخل المنزل 
الزوجالزوجة (عمرها)

  ل يتم الحوار والنقاش في العمل داخل:48 العمل داخل المنزل
المنزل وبيكون القرار خاص بي سواء قمت بالعمل أو ل.

 بالنسبة للعمل داخل المنزل فغالبية العمققال
 المنزلية تقوم بها الزوجة وقليًل ما بسققاعدها
 ولكن إذا حصل وطلبت مني بأعمققل معهققا

بدون نقاش وحوار.
  أنا المسؤولة الرئيسية عن العمل داخل:47العمل داخل المنزل

 المنزل مع مساعدة من البنات فأنا بقققوم بالطبققخ والتنظيققف
والترتيب والبنات بساعدوا

 أقوم بالمساعدة في تصليح الكهرباء أو صيانة
أجهزة مدافئ وخلفه.

  العمل داخل المنزل على عاتقي ولكن:36 العمل داخل المنزل
 إن وجدني في بعض الحيان مشغولة جدا ومضغوطة بساعدني
 والولد يقومون بترتيب غرف نومهم ولكن ل بققد أن أرجققع

لمراقبة الوضع دايما. 

أساعد أحيانا في أعمال المنزل. 

 : القرار خاص بي وبحكم أني بعمل ففي22 العمل داخل المنزل
بعض الحيان ل أقوم بكامل العمال في وقت مبكر.

 هذا الموضوع خاص ما هو مفروض علققي
 أي شغل داخل البيت ول يمكققن أن يكققون
 مفروضا علي في أي يوم من اليام مع أنققي
 ما بشتغل دايما وزوجتي بتشتغل ولكن مرات
 بقوم من النوم بكون ما عنققدي جامعققة ول
 شغل بساعد زوجتي في شغل داخققل الققبيت
 ولكن هذا مش التزام دائم وقت ما بدي بشتغل

ولما ما بدي ما بشتغل.

 وحول تدخل الزواج والزوجات في هذه الدوار كانت الزوجات أكثر تدخًل من خلل الطلب من الزوج

  في حث الزوج على المساعدة48القيام بالمساعدة في العمل المنزلي والرعاية وهذا ما أفادت به الزوجة 

 ، وكانت نفس الصققورة " تعزيز دوره في المجال النجابي والرعاية الخاصة بالسرة"في العمل المنزلي

.   22، وأسرة الزوجة 36لدى أسرة الزوجة 
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 ) في أحسن حال وبقيت مساعدة زوجها في العمال الصعبة المرتبطة بعمل الرجال47ولم تكن الزوجة (

 داخل المنزل كما وضح سابقا دون تقديم أي مساعدة في العمال المنزلية، كما أن الزوجة ل تطلب منه

مساعدة في هذا الجانب. ويبين الجدول التالي تدخل كل من الزوجين بقرارات الخر:

القرارات المتعلقة بالعمل المنزلي 
توجهات الزوج للقرارات الخاصة بالزوجةتوجهات الزوجة للقرارات الخاصة بالزوج (عمرها)

  أتدخل بصورة بسققيطة فققي:48 العمل داخل المنزل
 موضوع العمل داخل المنزل في حالت خاصة إذا لدي

عمل كثير أو في حالة صحية سيئة

 ل يتم التدخل في العمل داخل المنزل بققأي
صورة وبأي شكل 

 زوجي ل يعمل ول يتدخل في:47 العمل داخل المنزل
العمل المنزلي

 تعمل زوجتي بنشاط في المنزل وأسققاعدها
بالشياء الصعبة

 : أحيانا أطلب منه مساعدة أكثر36 العمل داخل المنزل
مما يقدمها لي

بقرار منفرد منها

  يتم أخذ القرار بشكل خققاص:22 العمل داخل المنزل
.ل من الزوج وحسب رغبته بالعمل أو

 ل يتم التدخل ولها حرية كاملققة فققي إدارة
.بيتها وفي أي وقت

القرارات الخاصة بالتسوق للسرة 

 ) ذات بعد مرتبط بقوة النساء على حساب الرجال أو48ولم يكن موضوع قرار التسوق لسرة (الزوجة 

 العكس وإنما ارتبط بالحتياجات العامة للمنزل والتي يتم تحديدها بناء على التشاور والنقاش، وبناء عليه

يتم التصرف، حيث يعتبر القرار تلبية احتياجات عامة للسرة ولم يأخذ ُبعدا سلطويا أو قوة.

 ) والققذي يرتبققط بتحديققد47وبشكل عام يسود الحوار والنقاش في القضايا المرتبطة بالتسوق للسرة (

  مرتبطا بالزوجة وهققذا36الحتياجات والمستلزمات الرئيسية للسرة. وكان التسوق في أسرة الزوجة 

بالساس ناتج عن تأخر الزوج في العمل لساعات المساء.

  بالزوج على اعتبار أنه المسؤول عن السرة حسب22كما ارتبط قرار التسوق لسرة الزوجة 

تصريحاته وتأكيدات الزوجة.

القرارات الخاصة بالتسوق للسرة 
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الزوجالزوجة (عمرها)
المشاورة والنقاش لما تحتاجه السرة: المشاورة والتنسيق48التسوق للسرة 
   أقوم بالتسوق وإذا كققانت المققواد:47التسوق للسرة 

المطلوبة كثيرة بذهب الزوج لحضارها بالسيارة
 أقوم بالتسوق للسرة بكل صدر رحب بعد معرفققة
 حاجة المنزل من الزوجة، وأحيانا تقققوم زوجققتي

بالتسوق عندما أكون غير موجود.
  في الغالب أنا من أحضر الشققياء:36التسوق للسرة 

 ولكن عندما ل أقدر أوصيه بما أريد وهو يأتي بهققا دون
مشكلة.

قرار منفرد وقرار جماعي 

 يتم التسوق للسرة وحدي أنا المسؤول عن تلبيققةبالتنسيق والقرار من الزوج. :22التسوق للسرة 
احتياجات البيت وشراء ما يلزم.

 اقتصرت تدخلت الزوجة على التسوق للسرة في بعض المشتريات وهذا مرتبط بمعرفتها بالحتياجات

 ، وكانت توجهات الزواج في هاتين السرتين نابعققة48 وأسرة الزوجة 47الرئيسية في أسرة الزوجة 

  قرارات تشاورية أو منفققردة مرتبطققة36من الحرية والشراكة في التسوق. وكانت الصورة في أسرة 

بالزوج. 

 ) أو الزوج يتدخل كل منهما في شؤون الخر ارتباطا بموضوع التسققوق إل فققي22ولم تكن الزوجة (

 حدود المكانيات المادية للصرف والتي يتدخل بها الزوج. ويبين الجدول التالي تدخل كل من الزوجيققن

بقرارات الخر:

القرارات المتعلقة بالتسوق للسرة
 توجهات الزوجيية للقييرارات الخاصيية بييالزوج

(عمرها)
توجهات الزوج للقرارات الخاصة بالزوجة

  أتدخل في بعض المشتريات:48التسوق للسرة 
 التي ليس لها ضرورة ولكنها ل تشكل أي مشققكلة

وإنما من باب التدخل البسيط

 لديها الحرية الكاملة في حقها بالتسوق وأي شيء
يمكن شراؤه

 التفاق على ما نريد شراؤه: 47التسوق للسرة 
 قبل خروجه مع أنه دائما يشتري أشياء أكثر مققن
إللى اتفقنا عليها وهذا أحيانا يسبب نقاشا حادا بيننا

بالتصال لوحدي  أو  أنا وزوجتي   أتسوق للسرة 
معها

 : أغلب الحيان ل يحققدث أي36التسوق للسرة 
تدخل من قبلي

 أحيانا قرار منفرد وأحيانا قرار بالتشاور حسققب
الحاجة
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 : قرار خاص به وحده ولكققن22التسوق للسرة 
حسب الحتياجات الخاصة بالسرة

 يتم التدخل على مستوى بسيط في التسوق للسرة
حيث يتم التدخل على أساس المكانيات المادية.

 وفيما يتعلق بأسر النساء العاملت فقد اختلفت تصريحات الزوجات داخل أسرهن، ففي أسققرة الزوجققة

 سنة) تسود علقات متكافئة -في شكلها العام حسب تصريحات الزوجين- فوجققود عوامققل48العاملة (

 مؤثرة كمساهمة المرأة في دخل السرة من خلل عملها وحصولها على تعليم مناسب ومشققاركتها فققي

 الحياة السياسية ولد لديها إمكانية وقدرة وقوة في عملية اتخاذ القرار في الجوانب الخاصققة بهققا بشققكل

  إلى هذه العوامققلKatzمباشر دون تدخل من الزوج بطريقة سلطوية أو مسيطرة عليها، حيث أشارت 

 ). كما سادت حرية لكل شريك فيKatz, 1997المادية والمعنوية التي تساهم في قوة النساء التفاوضية (

 التصرف بالقضايا الشخصية في إطار عام للسرة المعيشية وأن الخلفات على القضايا الخاصة تحل من

 خلل الحوار والنقاش، وما ساهم أيضا في قدرة بعض النساء على السيطرة على القضايا الخاصة هققو

 ، وتتوافق هذه النتائج مققعالخروج من الحيز الخاص إلى العام من خلل المشاركة السياسية والقتصادية

 )، وكون المرأة مساهمة في اقتصاديات السرة، وكلما زادت مشاركتهاWaylen, 1998 ما جاءت به (

  على التفاوض والحفاظ على استقلليتها فققي الطققارمن القدرةفي العمل المثمر والمنتج تمكنت المرأة 

 سنة) مققع47). في حين أن السرة الزوجة (Kabeer,1994انظر أيضا: المرتبط بعملية اتخاذ القرار (

  إل أن قدرتها وسيطرتها على،أنها في الطار العام تتشابه في بعض الخصائص الرئيسية للسرة السابقة

 الخاص بها في سياق عملية اتخاذ القرارات أخذ منحى آخر مرتبطا بمشاركة زوجها أو حتى تفرده فققي

 بعض المجالت في عملية اتخاذ القرار في القضايا المتعلقة بها شخصيا، مع أهمية التوضققيح أن هققذه

 الزوجة داخل أسرتها ما زالت لديها سيطرة على بعض المجالت الخاصة بها، كما أن زوجهققا تشققاور

 معها في بعض القضايا الخاصة به، ومن الصعب هنا تفسير سياق هققذه السققرة بالمسققتوى الفققردي

 فاللمساواة ناتجة عن اللمساواة في البنية وليس عدم مساواة فردية في السلطة والمصادر والقوة، فهققذه

 الزوجة تمتلك مصادر تمنحها قوة كالدخل والمشاركة السياسية والتعليم المناسب إل أنها كانت محصورة
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 في سلطتها في الطار الخاص بها. وتشكل مواقف الزواج تجاه القضايا الشخصية لكل مققن الزوجيققن

دورا مهما. 

 في حين نجد السرتين السابقتين تتفقان حول الخصائص الرئيسية من حيث عمل الزوجيققن وتعليمهمققا

 القضايا، وتبين تصريحات الزوجين أن الزوجة تعيش في إطار سلطة وسيطرة محدودة من قبل الققزوج

 فبعض القرارات الخاصة بالزوجة كان للزوج دور رئيسي فيها وبقيت قرارات أخرى في نطاق سيطرتها

 بشكل استقللي أو تشاوري مع الزوج، ويرتبط هذا أيضا أكثر بالمواقف التي يحملها كل من الزوجيققن

من الخاص بالشريك ومدى الحرية التي تمتلك أو تمنح من كل طرف للخر.  

 بشكل عام، تبين التصريحات أن السلطة القائمة داخل هذه السر قائمة على المساواة -النسققبية وليققس

 المطلقة- وأن سلطة القرار هي سلطة مشتركة في أغلب القرارات بين الزوجين، وأن السققتقللية فققي

 بعض القرارات ناجمة عن توفير بعض المتطلبات أو مرتبطة برغبات فردية للزوج أو الزوجققة، مققع

 أهمية التنويه أن رغبات الزوج مرتبطة أكثر بذاته في حين أن رغبات المققرأة مرتبطققة أكققثر بتلبيققة

  من الواضح أن عملية اتخاذ القققرار ارتبطققت بالنسققاء لتحقيقققهاحتياجات ومتطلبات السرة، كما أن

 ,Senالتضامن والتماسك العائلي إضافة إلى ارتباطها شعوريا بالمن والمان الشخصققي والعققائلي (. 

1990 Kabeer,1994،كما يرتبط هذا بهرمية السرة والتي هي جزء بالساس من هرمية المجتمع  . ( 

 بحيث ترسخ النظام البوي في السرة المبني على سيطرة الب على العائلة بحيققث يكققون محورهققا

  الرجل (الزوج) المبنققيإرادة الساسية هي إرادة الب وإرادة المرأة مربوطة بالساس فالرادةالرئيسي 

).1987بالساس على الطاعة (شرابي

 سنة) طريقة زواجهما والرتباط فيما48 سنة)  عن السرة (36سنة، 47ما يميز أيضا هاتين السرتين (

 بينهما، حيث كان زواجهما قائما في إطار القرابة والسلطة البوية، بينما كانت السققرة التاليققة قائمققة

 بالزواج على أساس العلقات والمعرفة وبشكل خاص في إطار سياسي وليس عائليا، وهذا ربما ما عزز
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 قوة إضافية لدى الزوجة هذه السرة لتكون السلطة مشتركة داخلها وباستقللية اكبر في القضايا الخاصة

بكل الزوجين. 

  سنة) القائمة على المشاركة الرئيسية للزوجة في اقتصاد السرة22وفيما يتعلق بأسرة الزوجة العاملة (

 من خلل اعتماد السرة الرئيسي على عملها، والمشاركة الجماهيرية والسياسققية للزوجققة مققن خلل

 عضويتها في مجلس طلبة الجامعة التي تدرس بها، إل أن هذه العوامل لم تدعم الزوجققة بشققكل كققاف

 لستقلليتها وسلطتها داخل السرة وخاصة فيما يتعلق بالقرارات المرتبطة بها بشكل شخصققي، ففكققرة

 عمل الزوجة ومشاركتها السياسية كانت مرتبطة بشكل رئيسي بموافقة الزوج، كما أن لبققاس الزوجققة

 مرتبط برؤية الزوج وأن الزوجة تشاورية في القرارات الخرى المرتبطة بها، مثل الزيققارات العائليققة

 وزيارة الصدقاء، بينما بقي الزوج استقلليا في امتلك قراراته الشخصية دون تدخل من قبل الزوجققة،

 إل في مجالت معينة وكانت الزوجة تدخلية في مجالت أخرى، حتى كاد الزوج يشققعر فققي بعققض

 الحيان أن الزوجة تحاول أن تجعل منه ملكا خاصا، وهذا ما صعد حدة الخلفات بينهما، ولم يراود هذا

 الشعور الزوجة بالرغم من امتلك الزوج لمعظم قراراته، حيث بينت المقابلة العامة مع هذه السققرة أن

 نظرة الزوجة لذاتها دونية، وما عزز هذه الدونية عدم مقدرتها على النجاب وّلد لديها ضققعفا وأحيانققا

 صراعا مع الزوج على هذا الموضوع بجانب اعترافها بقدرة الزوج بشكل أكبر على تحمل المسققؤولية

  رغم).Kabeer,1994حتى بقضاياها الخاصة كما عزز هذا الوضع من المواقف القائمة لدى الزوجين (

 أن الزوجين امتنعا عن الدلء بتفاصيل حول قضية عدم النجاب وموقف الزوجان منها غير أنها علققى

  خاصة أنها صغيرة في السن مقارنة بالزوجات العققاملت22ما يبدو شكلت نقطة ضعف لدى الزوجة 

 في السر الخرى مما أعطى مجاًل للزوج للسيطرة عليها، مما يدلل على أن النجاب مققا زال مسققألة

أساسية للسر الفلسطينية. 

خلصة القول
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  أن لكل أسرة بيئتها وسياقها الجتمققاعيمنتشير تصريحات الزواج والزوجات في السر أنه بالرغم 

  النسققاءأسققروجد بعض النماط المتشابهة فيما بين توالقتصادي وديناميكيات علقاتية مختلفة إل أنه 

 . فقد ساد كل أسرة وضع خاص في عملية اتخققاذ القققرار علققى المسققتوى كما سيبين لحقاالعاملت

 الشخصي، وعلى مستوى التدخل في الشؤون الخاصة بالشريك. كما تلعب مواقف الزوجققات والزواج

  سققنة)48عامل مهما في الحريات الشخصية ومستوى التدخل بين الزواج، حيث بينت أسرة الزوجة (

 مواقف أكثر انفتاحا وتحررا تجاه القرارات الشخصية والستقللية لكل مققن الزوجيققن وهققذا ارتبققط

  سنة) كانت36سنة، و47 الزوجتين (تيبالمواقف المنفتحة لدى الزوجين، في حين أن المواقف لدى أسر

  بشكل رئيسي بمواقف الزوج. وهذا نابع بشقكل رئيسقي مقن تقليديقةةأكثر تقييدا لخروجهما ومرتبط

 المواقف لدى الزوجين، كما كان ارتباط الزواج لدى هاتين السرتين تقليديا في حين كان ارتباط السرة

 ) له بعد سياسي وعلقاتي أكثر انفتاحا. وهذا مرتبط أيضا بشكل رئيسي بمشاركة الزوجققة48الولى (

القتصادية، ولكن كانت هناك حريات لتلك النساء بشكل أعلى في المجالت الخرى.  

  سنة) أكثر قوة، ولكن بينت الحالة أن هذه الزوجة أضققعف22كما كنا نتوقع أن تكون الزوجة العاملة (

 من سابقاتها، وما يرتبط بهذه الزوجة بشكل رئيسي نظرتها لذاتها، نتاج واقع يرافقها بعدم القققدرة علققى

النجاب، كما يلعب موقف كل من الزوجين دورا في خلق هذه الصورة وتعزيزها. 

  كلهمققا48تؤكد تصريحات الزواج إلى حد بعيد بما سبق أن الزوجين في أسرة الزوجة وبشكل عام 

 فالزوج هو المقرر.22حر، بينما في أسرة الزوجة 

 ) ولكن هناك تققدخل47،قق 48ويبدو أن هناك مرونة أو حرية نسبية لقرار الزوجة في أسر الزوجات (

. 22 سنة)، وتدخل شبه مطلق في أسرة الزوجة 36أكبر في أسرة الزوجة (

استنتاجات عامة حول القرارات المرتبطة بالجانب الشخصي للزواج والزوجات

 بينت النتائج أن عمليات اتخاذ القرارات الخاصة بالنساء والرجال داخل السر الفلسطينية المبحوثة تأثرت

 فقد لعبت عوامل مثل عمققل وتعليققم وعمققر النسققاء بعدة عوامل ارتباطا بعلقات النوع الجتماعي،

140



 ومشاركتهن السياسية والعوامل المتعلقة بنظرة كل من الرجال والنساء لذواتهم دورا رئيسققيا فققي فهققم

  سيطرة النساء على القرارات الخاصة بهن.

 وفيما يتعلق بتوجهات الزواج، فقد بينت التصريحات المختلفة أن الزواج في أسققر الزوجققات غيققر

  كالعمققل والتحركققات (الزيققارات) بققدون،كانوا أكثر سلطوية في قرارات خاصة بزوجاتهمالعاملت 

 ن بعض الزواج يريدون تفرغا كامًل من زوجققاتهمإ حتى ،الستشارة وأخذ قرار الزوج بشكل رئيسي

 حينما يتواجدون في المنزل وهذا يعني أن تكون جاهزة من خلل إنهاء العمل المنزلي والطبخ والقضققايا

 ، كما بينت لدى نفس السرة أن الزوج يفرض نوعا معينا من اللبققاس علققىالخرى قبل عودته للمنزل

 الزوجة والبناء. وارتبطت توجهات الزواج لحريات الزوجات في قضايا تعمل على تلبيققة احتياجققات

 السرة بشكل خاص كالتسوق وتلبية احتياجات الولد والتواصل الجتماعي كالزيارات العائليققة، كمققا

 بينت تصريحات النساء أن سيطرتهن على أحد القرارات الستراتيجية مرتبطة بشكل أساسققي بموافقققة

 الزوج، وأن القرارات التي تمتلكها الزوجة قرارات روتينية، حيث تلبي هذه الحتياجات اليومية للسققرة

 وليس لها ارتباط شخصي بالنساء. كما أن لغة الزواج أخذت بعدا سلطويا أكبر داخل هذه السقر فيمققا

 كانت لغة النساء أكثر حدة في بعض الحيان من خلل التأكيد على أن القققرار شخصققي فققي بعققض

 الجوانب أو تشاوري في جانب آخر.  وفيما يتعلق بالحريات المرتبطة بالنساء غير العاملت شكل العمر

 قضية مهمة خاصة في مجال المشاركة بالندوات العامة واللباس، وبقي التدخل واردا عند مختلف السققر

من قبل الزواج طالما أن لباس الزوجات غير مقيد بالمعايير الجتماعية.

 ومع أن لغة الزواج في أسر الزوجات العاملت كانت أقل سلطوية وكان هناك حرية ومرونة نسبية، إل

 أن هذه الحرية كانت مقيدة داخل أسر الزوجات العاملت وهذا ارتبط بشكل رئيسي في أسر الزوجققات

 الصغر عمرا وداخل السر التي شكلت قضية عدم النجاب نقطة ضعف لدى الزوجققة، خاصققة أنهققا

 صغيرة مقارنة بالزوجات العاملت، وهذا ما سمح للزوج بالسيطرة عليها مما يدل أن مسققألة النجققاب

 مسألة أساسية للسر الفلسطينية.   
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1الحرية دون مساواة استغلل والمساواة دون حرية استعباد

 هكذا حال عموم السر التي تمت مقابلتها ارتباطا بعلقات النوع وعملية اتخاذ القرار في المجال الخاص

 بالرجال والنساء، فبعض الزواج بينوا في تصريحاتهم المختلفة حول القضايا الخاصة بزوجققاتهم أنهققا

 نابعة من باب الحرية الشخصية أو من باب المساواة معه، كما أن حقه وحريته في قراراته الشخصققية،

 يوجب حقا لها في حريتها في قراراتها الشخصية، فعندما تحدث بعض الزواج عققن الحريققة -إطققار

 سلطوي- سحبوا المساواة فالحرية مقيدة بمشاركتهم ومشورتهم من أجل أن يؤخذ القققرار، وإذا منحهققا

 المساواة في المجالت المختلفة كالمشاركة السياسية والعمل والحركة فتبقى هذه المساواة مقيدة بضققوابط

 يفرضها هو، وخلصة ذلك ما زالت البنية الجتماعية والقتصادية والثقافيققة للمجتمعققات الفلسققطينية

 تتعامل بشكلية الحرية والمساواة. فالتغيرات ليست تغيرات بنيوية وإنما تغيرات في مؤشرات معينقة وان

 المظاهر المعاصرة الشكلية -إن جاز التعبير- من خروج النساء للعمل أو مشاركتهن السياسية أو اللباس

 والتعليم، لم يغير الصورة النمطية والواقعية التي فرضتها السلطة البطريركية على المققرأة فققي سققياق

 المجتمع العام وسياق السرة الخاص. وما يؤكد ذلك إقرار الزواج بشكل عام أن القرارات النهائية تكون

مرتبطة بهم وهذا ناتج عن السلطة التي يتمتعون بها.

 وأن التغيرات الحاصلة داخل السرة من مشاركة واستشارة في السلطة تتزايد بازدياد التوجه الديمقراطي

 في العلقات داخل بعض السر بالرغم من أن هذه الظاهرة ما زالت محدودة خاصة لدى الجيال الشابة،

 على العكس نجد لدى غالبية السرة أن التمييز على أساس النوع الجتماعي قائم في عملية اتخاذ القرار

وفي الكثير من جوانب الحياة اليومية وخاصة بالنسبة لعمل الزوجات.

. ل أذكر لمن وأين قرأت هذه العبارة (من اجل حفظ الحق لصاحبها) 1
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المستوى الثاني: القرارات المتعلقة بالولد

 تلعب القرارات الخاصة بالولد أبعادا إضافية غير تلك المتعلقة بالقرارات الشخصية للزواج، فبناء العلقات

 مع البناء يأخذ أبعادا غير تلك التي تكون سائدة في علقات الزواج فيما بينهم، فتكون العلقات القائمة مممع

 البناء مرتكزة على التفضيل أو الستثمار أو الغيرية التي تنسج وترسم آفاقا في التعامممل والعلقممات مممع

مختلف القضايا والقرارات الخاصة بالبناء.

 كما تتصف بعض القرارات الخاصة بالبناء بالقرارات الستراتيجية والتي يكون لها أثر أعمق علممى حيمماة

 ومستقبل الولد وهذه القرارات ترتبط بشكل رئيسي بالقوة والسلطة، بجممانب القممرارات الروتينيممة، تلممك

 القرارات المرتبطة برعاية واحتياجات البناء المعيشية اليومية، وتشارك النساء بشكل عممام فممي القممرارات

 المختلفة المتعلقة بالولد بغض النظر عن حجم المشاركة لدى النساء في السر المختلفة، ولكن بالعموم تكون

النساء العاملت أكثر مشاركة في التخطيط والشراكة في القرارات المتعلقة بالولد بالتعاون مع الزواج. 

 هذا الجزء سيتناول دمج وجهات نظر الزوجات والزواج والبناء البالغين، من خلل ربط النماط السممابقة

للسر في سياق التحليل ارتباطا بعملية اتخاذ القرار والمسؤوليات الخاصة بالبناء.

القرارات المتعلقة بأبناء أسر النساء غير العاملت

القرارات الخاصة بتعليم الولد

 تشير تصريحات الزوجات والزواج فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بتعليممم الولد يرتبممط بشممكل رئيسممي

 بالزوج، كما يسود أسر أخرى نموذج الشراكة في القرار، في حين بينت تصريحات الزوجات أن القممرارات

 أكثر تشاركية وبينت تصريحات بعض الزواج عكس ذلك، وبشكل عام انحسرت مسؤوليات الزوجات فممي

متابعة تدريس الولد بشكل رئيسي لدى معظم السر. والجدول أدناه يوضح كيفية اتخاذ القرار:
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توجهات الزواج للقرارات الخاصة بالبناء
الزوج  الزوجة (عمرها)

بالتشاور بيني وبين زوجتي   : نتخذ القرار سويا الن ل يوجد سوى بنممت واحممدة28
بالمدرسة ولم يحصل أي خلف على تعليمها

 الولد وما إلها دخلبصورة شخصية بقرر بالنسبة لتعليم 
 في تعليم الولد إل في تدريسهم هي إللى بممدرس الولد

وبتابع وظائفهم اليومية

 : هو إللى بقرر ما بدخل إن شمماء المم (زواج مبكر)28
يحطهم وين ما بده بس المهم أنهم يقروا 

 نوا بنتي طلبت مني النقل من مدرسة لخرى وتمحصل إ
 نقلها بناء على قرار بعض النقاش والحوار بين الم والب
 والبنة، ولكن تدريس الولد هي المسؤولة عن تدريسهم

والهتمام بهم 

 : القرار الخاص بالتعليم يتم من خلل الحوار ولكممن33
القرار بعود للزوج

 الولد وحدي بدون الحوار والمشاركةبتصرف في تعليم 
مع السرة 

 : بناء على الحوار والنقاش يتم القرار فممي موضمموع35
تعليم الولد

 ذ الممرأييتم الحوار مع السرة وبناء مشاورة الهل يؤخ
 النهائي وحسب النواحي اليجابية التي تشجع باتخاذ القرار

السليم

 الحوار والمشاركة فممي موضموع تعليممم : من خلل40
 الولد وأيضا المناقشة مع البناء في موضوع مثل مكان
 الدراسة وعندما يكون البناء في سن يستطيعوا يقممرروا

ممكن أن يؤخذ برأيهم
 تصرف بها مع زوجتي بالتنسيق المسبق من خللطبعا أ

التحدث مع الزوجة حول ما يناسب الولد
 : بدور نقاش بيني وبين الزوج ويكون حسب الوضممع44

 المادي نحطهم في مدارس حكومية ونتفق على الرأي تجاه
مدارسهم.

 في موضمموع تعليممم أبنممائي لنممي أنمما أدرىأنا أقرر 
 بمصلحتهم وبالتالي أنا بعرف إذا بناسبهم هي المدرسة من

هي وحسب قدرتي المادية لن دخلي محدود

 : نتحاور ونتناقش في الموضوع ولكن القرار النهمائي48
يكون لزوجي في غالب الحيان 

 تبين تصممريحاتهم أن الهممل غيممروفيما يتعلق بتوجهات البناء للقرارات الخاصة بهم على مستوى التعليم 

ديمقراطيين مع البناء، وأن القرار النهائي يكون بيد الزوج (الرجل) والجدول التالي يوضح ذلك:

 سنة طالبة مدرسة15 البنت 33 سنة طالب مدرسي14الولد 
 الب يعمل كل شي بريده فعندما أردت أن انتقل من الب والميؤخذ القرار بعد الحوار والنقاش مع

المدرسة التي كنت أدرس فيها أخبرت أبي ونقلني.
 سنة طالبة 20 البنت 48 سنة طالب مدرسي18 الولد
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 أرغب بالدراسة صناعي ولكممن الهممليتم بالحوار 
يرفضون والقرار يعود للب

 بعد النتهاء من الثانوية كان لدي رغبة دراسة إدارة
 أعمال ولكن الهل لديهم رغبة بدراستي بممالتمريض
 ولكن لم تستوف الشروط لدراسة التمريض وبعممدها
 سجلت إدارة أعمال واتصرفت لوحدي وذلك لنهم ل

يتركون مجال للتحاور والنقاش.
 سنة طالبة جامعية 18 البنت 44 سنة طالب مدرسي14 الولد

 نا بدرس في الحكومي ولم يعرض علي والممداي أنأ
 أدرس لن جميع أخممواتي درسموا فممي المممدارس

الحكومية ويكون القرار بيد الب دائما 

 بالنسبة للمدرسة لن كل أبناء البلممد بدرسمموا فيهمما
 طبيعي أدرس فيها أبوي اعطاني الحرية في اختيممار
 الجامعة بعد نقاش بيني وبينه والقرار النهائي يكممون

لبوي.
 سنة طالبة مدرسة18 البنت 40 سنة طالب مدرسي16 الولد

 الولد بالحوار والنقاش والقرار بالنهايممةقرار تعليم 
 حسب الفضل بغض النظر عن قممرار الب أو الم

أو أنا 

 يتم الحوار والمناقشة في أي موضوع والقرار بعدها
بيكون بيد الب.

القرارات المتعلقة بزواج البناء

 اختلفت الصورة عند السر فيما يتعلق بزواج البناء حيث بينت التصريحات المختلفة للزواج والزوجات أن

 القرار النهائي يعود للزوج بشكل رئيسي، ويكون في سياق عملية القرار تشاور ونقاش مع الزوجة والبنمماء

ولكن المقرر المركزي يكون الب وهو المسؤول عن الموضوع بشكل رئيسي. 

 حيث يعتبر هذا القرار استراتيجيا ويتعلق بمستقبل البناء وتتحدث بعض النساء عن أنها تتدخل في الموضوع

وتناقش من باب الحرص على مستقبل البناء. 

 مع العلم أن معظم السر لم تمر بهذه التجربة إل أن ردهم للقرار الفتراضي على هذا الموضوع كان مرتبطا

 بطبيعة العلقات البنيوية التي تسود وتحكم السرة وباعتباره قرارا استراتيجيا ومن هو المتحكم بهذه النوعية

من القرارات. 
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  من خلل زواج ابنها الكبر أن العملية تمت بشكل رئيسي بالتنسيق مع أقاربه48وبينت تصريحات الزوجة 

لن الزواج تم من ابنة عمه دون تدخلها. وهذا واضح في الجدول أدناه:

توجهات الزواج للقرارات المتعلقة بزواج البناء
الزوج الزوجة (عمرها)

  إللى بقرر في هيك موضوع لني بعرف هي المصالحأنا
 الصح ولكن ما حصل أي موضوع من زواج ل للولد

ول للبنات

 : لم يحصل موضوع من هذا النوع ولو حصل أكيممد28
 هو إللى بقرر لنه في جميع المواضيع هو إللى بقرر وما

بؤخذ رأيي بالمرة
ما زالوا صغارابناتي  : بناتي ما زالوا أطفاًل28

 يتم النقاش وبناء على نتيجة النقاش يؤخذ القممرار حسممب
 أو حسب تناسب الشخاص مع بعضهمالفضلية مثل

: الب هو إللى بقرر وبيكون تأثير من البناء ومني.33

 ن القرار بعممود إلممى بصممورةلم يحصل ولكن بعتقد بأ
شخصية وليس لي شخص التدخل في مثل هذا القرار

 : لم يحصل قرار في مثل هذا الموضوع ولكن بعتقممد35
أنه قرار مشترك بيني وبين الزوج وصاحب الشأن 

 حنا ما صار عنا موضوع من هي المواضيع ولكممن راحإ
 جتي وابني أو بنتي وبسمع منويكون فيه ابلغ لهلي وز

 الجميع آراءهم وأفكارهم ولكن أنا حسب ما أشوف الوضع
 مناسب بقرر القرار النهائي في موضوع زواج أي بنممت
 أو ولد برجع إلى وأنا صاحب القرار النهائي فممي هممذه

المواضيع 

 : الطبيعي إنه إللى بقرر زوجي أنا ما بعرف لنه ممما40
 جربت عشان هيك ولكن أكيد زوجي بخبرني وبعدين هو

إللى بقرر حسب ما بشوف مناسب

 لرئيسي لي في اتخاذ القرار ولكممن أتحممدث مممعالدور ا
 زوجتي ومع بناتي في اختيار شريك الحياة وإذا لم تقتنممع
 البنت في الزواج أنفذ رغبتها في الموضوع ول أضممغط

عليها أو أغصبها على أمر ما

 : يوجد لي دور في النقاش خصوصا عنممدما تممتزوج44
 البنات نناقش الموضع ويحدث نقاش عميممق ثممم نختممار

الصواب

 أخذ القرار بناء على الحوار والنقاش إذا أتممى أحممديتم 
 لخطبة ابنتي أسأل عن الشاب وبالتالي حسب رأي البنممت

بقرار مني شخصيا

 : لما تزوج ابني الكبير تم بطريقة إحنا ما كان إلنا أي48
 دخل في الموضوع لكن لما أجى يعلن الخطبة تزوج هممو
 بنت عمه وعشان هيك كان نقاشه وحواره مع أعمامه ومع

عمته وإلهم القرار وما إلنا أي تأثير في القرار.  
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 وفيما يتعلق بتوجهات البناء لذات الموضوع بينت التصريحات المختلفة لهم أن هذا القممرار يرتبممط بشممكل

 رئيسي بالحوار والنقاش مع الهل باعتباره قضية حيوية ومهمة، وكانت هذه الجوبة افتراضية من البنمماء

ضمن الواقع المعاش حيث لم تمر معظم السر بهذه التجربة. وهذا يوضحه الجدول أدناه:

توجهات البناء للقرارات الخاصة بزواجهم
 سنة طالبة مدرسة15البنت : 33 سنة طالب مدرسي14 الولد

لم نجرب مثل هذا الموضوع   زواج الولد والبنات: الزواج بقرار شخصي أنا حرة في
هذا الموضوع

 سنة طالبة 20البنت : 48 سنة طالب مدرسي18 الولد
 ش وبرجع القرار النهممائي للبالزواج يتم الحوار والنقا

والم
 زواج الولد والبنات: تتم المناقشة حول موضوع الزواج
 من خلل حسنات وسيئات هذا الموضمموع ويتممم اتخمماذ

القرار بناء على رأي الطرفين  (الهل والبنت)
جامعية سنة طالبة 18البنت : 44 سنة طالب مدرسي14 الولد

النقاش بينه وبين ما يخصة من موضوع الزواج   زواج الولد والبنات: يحصل حمموار بينممي وبيممن الم
 والب وفي نهاية المطاف يحصل ما أريده أنمما إذا كممان
 صحيحا ولكن في نهاية المطاف يكون القرار بيد الوالممد

"أبي".
جامعية سنة طالبة 18البنت : 40 سنة طالب مدرسي16 الولد

القرار بإرضاء الطراف بشكل كامل بالحوار والمناقشة  زواج الولد والبنات: يتم طرح الموضوع بيممن البنمماء
 والهل وبناء على نتيجة الحوار والنقاش يؤخممذ القممرار

بصورة مشتركة

القرارات المتعلقة برفاهية البناء

 وفيما يتعلق بقضية رفاهية البناء ارتبط هذا القرار بشكل رئيسي لدى كل السر بالزوج وهذا الرتباط نممابع

 مع أن هذا الموضوع يتطلب عملية صرف وإدارة من موازنة السرة وارتبط بشكل رئيسي بالزوج، وكممانت

 ،44مشاركة الزوجات من خلل كونهن وسيطا لدى الزوج في بعض السر مثال ذلك أسممرتا الزوجممتين (

). والجدول أدناه يوضح ذلك:48
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توجهات الزواج للقرارات الخاصة برفاهية البناء
الزوج  الزوجة (عمرها)

  إللى بقرر الرحلت الترفيهية للولد لني بحب إنهمممأنا
 يشاركوا في رحلت ونشاطات وهي دايما بتخاف توديهم
 على أي رحلة أو مشوار دايما بتعارض ولكن أنا بقممرر

ودايما بخليهم يروحوا حتى لو ما بدها

للولد28  الترفيهية  للرحلت  بالنسبة  بقرر  إللى  هو   : 
 وقبل بجوز أسبوعين حصلت رحلة وهو إللممى قررأنممه

يروحوا

مسؤولية علي وعلى زوجتيال : ل يوجد أي رحلت الن28 
 مناسممبأنا بقرر في هذه المواضيع لما أشوف الوضممع 

 ليكون في رحلت ترفيهية للولد ما عندي مانع ولكممن
 حسب ما بشوف الوضع ولما ما بدي أوديهم ممما بخليهمم

يروحوا 

 : الب هو إللى بقرر بالنسبة للرحلت الترفيهيممة33 
للولد.

  إللى بقرر بالنسبة للرحلت الترفيهيممة للولد حسممبأنا
المكانيات المادية

 : زوجي هو إللى بقرر بالنسبة للرحلت وأكبر مثال35 
 بعد العيد الولد قالوا بدنا نروح على الملهي وأول يوم
 قلتله خلينا نروح وما وافق بعد يومين قرر إنه بدنا نروح
 ورضي وزوجي هو إللى بقرر في هذه المواضيع حتى لو

تناقشنا بكون عنده جواب معين مقرره. 
 أبنمماءقرار شخصي تابع لي ويتم التنسيق مع الزوجة وال

 ويرفض الموضوع أو يتم قبوله حسب الظروف الدراسية،
 زوجتي بتقول لي إنه في رحلة للولد وهممي بتعطينممي
 الموضوع عن طريق الولد لنهم بكونوا قالوا الها قبممل
 مني وبعدها أنا إللى بقول إنه مثل يروحوا ول ما يروحوا

على هي الرحلت

: قرار مشترك ويؤخذ بناء على نتيجة الحوار  40 

 خذ رأي الزوجة والولد ونتفقيتم النقاش عن طريقي وآ
في نهاية المر على شيء يرضي الجميع

الترفيهية بعد أن44  بالرحلت   : نناقش المور الخاصة 
 يكون ان اتخذ قرار مسبق ولكن يعطيني مجال في النقاش

وأحيانا يحسم المر 
 بناء على الحوار والنقاش مع زوجتي لن يتم اخذ القرار

 الولد بقولوا لمهم وبالتالي تقممول لممي وننمماقش فممي
الموضوع ونقرر بعد الحوار

 : بالنسبة للرحلت بيجوا بقولموا لمي ممش للب48 
 وبالتالي أنا بخبر أبوهم وبنتناقش في الموضوع وبنقممرر

 ول لابعدها بنقول للولد انهم لزم يروحو
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 وحول توجهات الولد لموضوع رفاهيتهم وبغض النظر عن المحاولت التي يقوم بها بعمض البنماء فمي

 النقاش والحوار مع الهل إل أن القرار النهائي يكون بيد الب، ويتم النقاش والحوار أيضا مع الم كوسمميط

لدى بعض البناء من أجل اقناع الباء. وهذا واضح أدناه:

توجهات البناء للمسؤوليات الخاصة برفاهيتهم
 سنة طالبة مدرسة15البنت : 33 سنة طالب مدرسي14 الولد
 ش وبنتحاور في هذا الموضوع بخممبر أبممي وأممميبناق

وأناقشهم في الموضوع وبؤخذ القرار بناء على الحوار
  أنا بقرر بصورة شخصية في موضوع الرحلت أقممول

لبوي أذهب رحلة مع صديقاتي وبالتالي يوافق وبروح
 سنة طالبة 20البنت : 48 سنة طالب مدرسي18 الولد

  الب والم ولكن ل يكون لهمممبعرض فكرة الرحلة على
أي اعتراض

 بالنسبة للرحلت الترفيهية يتم التشماور والنقماش حمول
 الموضوع ول يتم القرار من قبلمي إل إذا كممانت هنمماك

موافقة من قبل الب والم. 
جامعية سنة طالبة 18البنت : 44 سنة طالب مدرسي14 الولد

 ريق النقاش مع أبي وأمي إذا كانت رحلة مدرسمميةعن ط
 أذهب مع المدرسة ويعطوني المصروف الخاص بي أممما

إذا كنت معهم يقررون كل شيء 

 القرار النهائي يكون بيد الب ولكن يحدث نقاش طويممل
 وحوار في النهاية إذا كان رأي مقنع بقنعوا بذلك ولكن إذا

لم يقتنعوا يكون القرار بيد أبي
جامعية سنة طالبة 18البنت : 40 سنة طالب مدرسي16 الولد

 يتم تبليغ الهل بمثل هذه الرحلت الترفيهية ولكممن يتممم
عرضها والحوار ويتم الموافقة من الهل والبناء 

  تعرض الفكرة على الهل ويتم إقناع الهل بالرحلممة أو
زيارة أو غيرها ولم أتعرض لي رفض من قبل الهل. 

القرارات الخاصة بمعيشة الولد

 عند نقاش القرارات والمسؤوليات المتعلقة بمعيشة البناء (والتي كان يقصد منها مفهوم موسع يعنمي الحيماة

 المعيشية والتربوية والحياتية وغيرها الخاصة بالبناء) لم يكن واضحا للسر هذا المفهمموم، رغممم محاولممة

 التوضيح أكثر من مرة، إل أن إجابات أفراد السر المبحوثة اقتصرت علممى المعيشممة المرتبطممة بالكممل

والشرب. 
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 تشير تصريحات الزواج أن المور المعيشية المرتبطة بالدور النجابي بشكل رئيسي ارتبطممت بالزوجممات

 حيث اعتبر هذا الدور امتدادا طبيعيا لدورها (المرأة) والزواج ل يتدخلون بشكل ملحوظ في هذه القممرارات

وكانت الصورة السائدة في عملية التنسيق والتشاور مع الزواج في بعض القضايا المعينة. 

 ) أن المور المرتبطة بعملية الصرف والشراء لحتياجاتهم الرئيسممية44،مم 33كما أقرت بعض الزوجات (

 ترتبط بالزوج بصورة رئيسية واعتقد أن هذه الصورة تسود معظم السر حيث تم التعبير عنها ضمممنيا فممي

متن المقابلت. وهذا واضح في الجدول أدناه:

توجهات الزواج للقرارات الخاصة بمعيشة الولد
الزوج  الزوجة (عمرها)

  إللى بتقرر طريقة معيشممتهم وقممت نممومهمزوجتي هي
  والشياء الرئيسممية فمميوأكلهم والشياء إللى بدهم إياها

الموضوع معي

 : أنا والزوج بنقرر معيشة الولد أكلهم ولبسممهم واذا28
 بدهم أي إشي بس أنا غالبا إللى بقرر معيشتهم لني أكثر

منه معهم في البيت
نفس الشيء بيني وبين زوجتي : أنا من أقرر هذا الشيء28

 بيتم النقاش مع الزوجة حسب احتياجممات البنمماء فممي
معيشتهم وشربهم وأكلهم

 : معيشة الولد تكون بتنسيق وقرار من الزوج هممو33
إللى بتولى احتياجاتهم من لباس ومأكل وشرب وغيره 

  إللى تقرر بالتنسيق مع الزوج فممي معيشممةالزوجة هي
البناء فهي تعيش مع البناء بصورة أكبر مني

: بتم القرار مني ولكني ببلغ الزوج بما أعمل35

الولديتم بتنسيق وقرار من الزوجة من ناحية معيشة   : بقرار مني بقرر طريقممة معيشممة الولد وكيفيممة40
معيشتهم وطعامهم وشربهم وطريقة حياتهم

 تعرف ما يحتمماجه الولد وأتحممدثنفس الشيء زوجتي 
 معها حول الموضوع ولكوني رب السرة فممي إعطائهمما

المصروف

 : يدور نقاش حول هذه المسألة ولكممن تكممون هنمماك44
 حلول وسط للولد حسب الوضع المادي الصل يحممدث

النقاش، ول أتصرف وحدي إل بعد أخذ رأيه ونقاشه
 بتنسيق وقرار من زوجتي حسب ما يحتاج البيت تقول لي

الغراض وبالتالي بقوم بشرائهاجيب مثل هي 
 : أنا بقرر كيف معيشة أولدي لنممي بعممرف شممو48

حاجاتهم وبناء على ذلك بقرر

 وفيما يتعلق بتوجهات البناء لمعيشتهم، أقروا أن هناك حرية لختيار ما يريدونه ويعيشون داخل البيت ضمن

 حريتهم، بينما أضاف بعض البناء أن الم تتدخل في بعض المور وهذا نابع مممن أن الم هممي المسممؤولة

 ). وتممبين الصممورة40،44عنالقرارات الخاصة بمعيشتهم كما بينت تصريحات البناء في أسر الزوجتين (
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 العامة أن الهل أعطوا حيزا من الحرية للبناء في موضوع معيشتهم في نطاق السرة. حيممث نلحممظ فممي

الجدول أدناه:

توجهات الولد للقرارات الخاصة بمعيشتهم 
 سنة طالبة مدرسة15البنت : 33 سنة طالب مدرسي14 الولد

 إللي ول احد بقولي اشرب أو كلالقرار بصورة شخصية 
هذا

القرار بصورة شخصية آكل وأشرب إللى بحبه

 سنة طالبة 20البنت : 48 سنة طالب مدرسي18 الولد
 يتصرف بحرية كاملة فممي موضموع الكمل والشممرب

والحمام وغيرها.
 ل يوجد أي تدخل من الهممل حممول موضمموع الكممل

والشرب واتصرف لوحدي بدون أي تنسيق أو نقاش.
جامعية سنة طالبة 18البنت : 44 سنة طالب مدرسي14 الولد

 تحاور مع الم بالنسبة للطعام وأحيانا تفعل ما أطلب منهاأ
وأحيانا ل ترد علي وتفعل ما تريد

 امي تعرف ما نحب ناكله أو نشربه فممي بعممض اليممام
 بينفرض علينا أكل ما نحبه ول يوجممد نقمماش والقممرار

النهائي يكون لمي 
جامعية سنة طالبة 18البنت : 40 سنة طالب مدرسي16 الولد

خاص بي  يوجد تدخل بسيط من قبل الم في الطعام 

القرارات الخاصة بلباس الولد

 كانت الصورة السائدة لدى غالبية السر واضحة في شقين رئيسيين فيما يتعلق بلباس الولد، حيث تنحصممر

 مسؤوليات الزوجة بشكل رئيسي في تحديد الحتياجات والمتطلبات الرئيسية لهم فيما يتعلق باللباس والنوعية

 والشراء المباشر أحيانا، ومن هذا المنطلق يتم التنسيق مع الزوج للقرار النهائي والتنفيذ مممن خلل عمليممة

الصرف المرتبطة بحجم المشتريات وكميتها وأي أمور أخرى مرتبطة بإدارة مصادر السرة المادية. 

 بالمقابل يعطي الهل فسحة من الحرية متعلقة بشراء الملبس ونوعيتها للولد ولكن هذه الفسحة محكومممة

بسياق النقاش والقرار الذي تم بين الزوجين بشكل رئيسي. والجدول أدناه يوضح ذلك:

توجهات الزواج للقرارات الخاصة بلباس الولد
الزوج  الزوجة (عمرها) 
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  إللى بتقرر لبسهم وشو إللى بحتمماجوه مممنزوجتي هي
ملبس وقت ما بدهم اشي بطلبوا من أمهم وهي بتقول الي

 : أنا بقوله إنه الولد بدهم مثل محتمماجين ملبممس28
 معينة فهو بحب الولد كثير وبحب أشتري ولبسهم حتى

لو بداين.
أنا وزوجتي نقرر ذلك : أنا من أقوم بهذه المهمة زوجي ل يتدخل بلبسهم28

 يق مع الزوجة حسب الحتياجممات والمكانيمماتيتم التنس
وبؤخذ القرار بناء عليه

 : يتم القرار من خلل قرار الب فهممو إللممى بقممرر33
احتياجات الولد من لباس وغيره

  إللى بتقرر وبتنسق معي (الزوج) ولكنالزوجة هي أيضا
 القرار للزوجة فهي تعرف احتياجات البناء وإمكانيممات

الزوج

 : يتم بقرار مني وبتنسيق مع الزوج ولكن بكون القرار35
مني

الولديتم بتنسيق وقرار من الزوجة من ناحية لبس   : بقرار مني حاجة الولد من اللباس وطريقة لباسهم40
حسب حاجة البناء وإمكانياتنا المادية

  الموضمموع مثل مممننتشارك في الحديث ونتحاور فممي
 الناحية المادية هي تأخذ مني النقود وبدورها الم تشتري

لبس الولد وأحيانا نادرة أشتري معها لبس الولد

 : نقاش اللبس ويعطي مجال في التحدث وأخذ رأيممي44
وفسح المجال لي وبعدها نتفق في كيفية لبس الولد 

 زوجتي بتقرر حسممب ممما بحتمماجوابالتنسيق وقرار من 
الولد وحسب قدرتنا المادية

 : بلبسوا زي ما بدهم الكبار والصغار منممي وحسممب48
الماديات

 وفي ذلك يتحدث البناء أن هناك قرارا شخصيا وحرية ترتبط بالمشاركة مع الهل بصورة رئيسية، ويوجممد

 )18لدى بعض السر حدود لنوعية اللباس نتيجة تحفظ السرة على بعض النواع حسب ما بينتممه الفتمماة (

 )أن نوعية اللباس تفرض من قبل الهل عليها. ولكن بينت التصريحات المختلفة أن التحمماور يتممم48(أمها 

وبالنهاية تكون عملية التسوق بشكل رئيسي أيضا مع الهل ضمن سقف مالي معين.  

توجهات البناء للقرارات الخاصة بلباسهم
 سنة طالبة مدرسة15البنت : 33 سنة طالب مدرسي14 الولد

 خذ القرار بصورة شخصية ولكن بخبر أمي بأني أريممدآ
مثل لبسة معينة

 لبس الولد: أختار ملبسي كما أحب (على زوقي) أنمما
أقرر ما أريده

 سنة طالبة 20البنت : 48 سنة طالب مدرسي18 الولد
  الميتم الحوار على موضوع اللباس وقصات الشعر وإذا

 والب لديهم رغبة بها بالنهاية بيكون قرار الب في اللبس
 بالنسبة للهل ل يوجد تدخل ويتم القرار من قبل الطرفين

بشكل عام.
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وقص الشعر.
جامعية سنة طالبة 18البنت : 44 سنة طالب مدرسي14 الولد

 أخذون بفكرتي لكن في النهاية يعطينييكون القرار بيدي ب
 الب المبلغ الذي أحتاجه واذهب إلى السمموق وأشممتريه

بنفسي ولوحدي

 يفرض علينا من قبل الهل ول نقاش فيممه لنمما عيلممة
 محافظة فنلتزوم باللباس الشرعي ورأيي الخاص باللبمماس

والقرار النهائي يكون لبي.
جامعية سنة طالبة 18البنت : 40 سنة طالب مدرسي16 الولد

القرار بصورة شخصية ول يتم التدخل   بالنسبة لقرار اللباس قرار خاص بممي وحممدي ول يتممم
التدخل من قبل الهل

القرارات الخاصة بالمسؤوليات الصحية للبناء

 تشير تصريحات الزواج أن المسؤوليات الصحية تقع بشكل أساسي على عاتق الزوجة في السرة باعتبمماره

 دور رعاية أساسيا تقوم به الم كجزء من دورها النجابي، ولكن يرتبط في ذلك دور أساسي لممدى بعممض

 السر في أن الزوجة أيضا تقوم بمتابعة الحالة مع الطباء خارج المنزل، وتغلب الصممورة هنمما بالتنسمميق

 ، زواج مبكر ) أن زوجها يمنعها مممن متابعممة28والتشاور مع الزوج. بالمقابل تشير تصريحات الزوجة (

 الحالة الصحية للبناء خارج المنزل حتى لو كانوا في حالة خطر، وخروجها في إحدى المرات بدون مشورة

  أنها تتشاور وتنسق باسممتمرار مممع44الزوج كادت أن تؤدي إلى الطلق، كذلك تبين تصريحات الزوجة 

الزوج في أي موضوع صحي يخص البناء ولكن عبء الرعاية يقع عليها بشكل أساسي. 

والجدول التالي يوضح توجهات الزواج والزوجات في متابعة أوضاع أولدهم الصحية:

توجهات الزواج والزوجات للقرارات والمسؤوليات الصحية للبناء
الزوج  الزوجة (عمرها)

  إللى بتحمل المسؤوليات الصحية للولد أنا إللى بقررأنا
 إذا بدي اوخذ الولد على الدكتور ول ل حتى لو الولد بدو

يموت ممنوع توخذي على الدكتور

  علممىالبنممت: حصل مرة وأخممذت )28(زواج مبكر، 
 الدكتور ووصلت الحالة للطلق من هذا الموقف هو إللممى
 بتحمل المسؤوليات الصحية حتى لو مممرض حممدا مممن

الولد بخليه لما يجي ابوه يؤخذه على الدكتور. 
أنا وزوجتي نتحمل ذلك : أنا من أتحمل هذه المسؤولية28
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 الزوج والزوجة مسؤولن   :33 التي تتحمل المسؤوليات الصحية للولد الم هي
مسؤوليات الصحية للولد بصورة مشتركة يتم تحمل ال  : أنا إللى بقرر في تحمل المسؤوليات الصحية للولد35

فهي حسب الظروف التي تدور حولها 
 مسممؤولية الصممحية للولدالزوجة هي الممتي تتحمممل 

بالتنسيق معي
 : أنا المسؤولة واللي بتقرر بصورة شخصية بالنسممبة40

للمسؤوليات الصحية للولد وممكن التنسيق مع الزوج
 نتحدث مع بعضنا البعض حول الموضوع واتناقش معهمما

 أكثر خصوصا أنهمماوهي التي تكون العبء عليها بشكل 
هي التي تأخذهم للطبيب وأحيانا أذهب معها

 : يوجد نقاش بيني وبين الزوج ودائممما يكممون هممو44
 المسؤول عن أي مشاكل صحية تواجه الولد وفي جميع
 الحالت مع أني أتصل فيه وفي حال عدم وجوده وآخممذ

رأيه وبعدها نتفق ونخرج.
 : أنمما أتحمممل المسممؤوليات الصممحية للولد مممن48 تنسيقأخذ القرار بصورة يتم 

 مراجعاتهم للدكاترة وغيره من طريقة العناية بهممم مممن
ناحية صحية

 وفيما يتعلق بتوجهات البناء حول المسؤوليات المتعلقة برعايتهم الصحية تشير تصريحات البنمماء أن هممذا

 الموضوع ومتابعته يقع على عاتق الب والم معا وهما يتشاوران دائما وبنمماء عليممه يقممرران لممما فيممه

مصلحتهم. وحول الوضع الصحي للبناء ومدى تحمل كل من الزوجين المسؤولية الجدول التالي يوضح ذلك:

توجهات البناء للمسؤوليات الخاصة بصحتهم 
 سنة طالبة مدرسة15البنت : 33 سنة طالب مدرسي14 الولد

 تحمل المسؤولية الصحية للولد: يتم الحوار فكنت أخاف الب والم والقرار بيكون إلهمبالتنسيق بين
 أروح للدكتور (حب الشباب) ولكن بعدها ولكممن أبمموي
 وأمي قالوا لي بأن وجهي سيصبح حلو وبالتالي رضمميت

ورحت للدكتور.
 سنة طالبة 20البنت : 48 سنة طالب مدرسي18 الولد

مسؤولية للهل في المسؤوليات الصحيةالقرار وال المسؤوليات حسب تقع  الصحية للولد:  المسؤولية   تحمل 
الهل

جامعية سنة طالبة 18البنت : 44 سنة طالب مدرسي14 الولد
مي وأبي فهو يحدد إلى أين أذهبعن طريق أ  تحمل المسؤولية الصحية للولد: يكون التحمل بيممد الم

والب وعندما أمرض أذهب إلى الطبيب مع الم
جامعية سنة طالبة 18البنت : 40 سنة طالب مدرسي16 الولد

 تحمل المسؤولية الصحية للولد: يتم نقاش الموضوع بين مسؤوليات الصحية ويتم نقاشالب هو المتحمل الوحيد لل
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الموضوع مع الم الب والم 

  والنسمماء غيممرالتي يتمتع الباء والمهات بها بمستويات تعليمية أقمملالسر  وبتعمق في الحالت نرى أن

 ، ارتبطت القرارات المختلفة والمتعلقة بالبناء بشكل رئيسي بالب، فممي حيممن بقيممتمشاركات في العمل

 قرارات الرعاية والمسؤوليات والحتياجات اليومية مرتبطة بالم، ولم تغب عن بعض السر بعض القرارات

 التشاورية والحوارية مع البناء بشكل مباشر خاصة تلك المتعلقة بالحتياجات اليومية مثل اللباس أو المتعلقة

 بالتعليم حيث حصلت خلفات داخل بعض هذه السر بين البناء والباء بشكل رئيسي حول نوعيممة التعليممم

  وهذا يعود جزئيا للحوال المادية ولكن فرض على البناء نوعية تعليم معينة من قبل الباء،الذي يرغبون به

  أن الدوار تجسدت داخل السر ارتباطمما بممالولدتصريحات الزواج داخل السر المختلفة. وتبين للسر

  وأن،والقرارات المختلفة بهم والمسؤوليات لرعايتهم في سياق تقسيم الدوار على أساس النوع الجتممماعي

 مسؤوليات النساء وقراراتهن ارتبطت بدورهن النجابي ودورهن بالعمل المنزلي وامتداد هممذا النمممط مممن

  عملية اتخاذ القرار وتوزيع المسؤوليات المرتبطة بالولد. إلى جانب ذلك تشكل داخمملعلىالدوار انعكس 

  حيممث يحتممل الب،هذه السر سلطة ومسؤولية رئيسية للب من خلل العلقة الهرمية التي سادت السرة

 رأس الهرم وبناء على ذلك قسمت الدوار والقرارات وتوزعت الدوار في سياق النمموع والعمممر. وبينممت

 النتائج أن البنات داخل بعض السر يتم التدخل في شؤونهن بشكل أكبر مممن الولد خاصممة فيممما يتعلممق

 بتعليمهن العالي ولباسهن، وهذا نابع من اللمساواة التي تتعامل بها بعض السر بين الولد والبنممات مممن

خلل استنساخ الواقع القائم وتوريثه للبناء.

 وفي السر التي يعمل بها الباء تتمتع الزوجات بمستويات تعليم أعلى، لم تختلف الصورة بشكل كبير عممن

 السر السابقة، ولكن كان الزواج أكثر صراحة في أن القرارات والمسؤوليات الرئيسية التابعة للبناء هممي

 مسؤولية رئيسية متعلقة بهم، في حين لم تخِف السرة أن بعض القرارات الخرى يكون فيه شراكة وحمموار
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 بين كل الطراف في حين بقيت قرارات الرعاية والمسؤوليات الخاصة بتلبية احتياجات الطفممال مرتبطممة

 بشكل رئيسي بالزوجات، وكلما كان البناء في سن صغيرة ارتبطت القممرارات بشممكل رئيسممي بممالحوار

والشراكة وبتعزيز دور الم بالرعاية وتحمل مسؤوليات إضافية.

خلصة القول:

  في حين أن بعض الزواج يشيرون إلى عملية،تشير النتائج أن هناك اختلفا في التصريحات العامة للزواج

  تبين تصريحات الزوجممة أن الممزوج،المشاركة والنقاش مع الزوجة في معظم القرارات التي تخص الولد

  خاصة في القضايا الستراتيجية والمسممتقبلية للولد (التعليممم،،غير تشاوري ويأخذ القرارات بشكل منفرد

 تتحمل النساء لدى بعض السر القضايا المعيشية والحياتية اليومية بشكل واضح وبقيت القممراراتوالزواج). 

 الستراتيجية بيد الزوج. وتشير تصريحات البناء أن الباء أكثر تدخًل في شؤونهم السممتراتيجية (خاصممة

 التعليم) وتوجب عليهم مشورة الهل دائما وهم من يأخذون القرارات عنهم. تسود السر التي تكون النساء بها

 ،أكبر عمرا أكثر علقات ديمقراطية وتشاورية بين الزوجين ومع البناء باستثناء بعض القضايا (مثل التعليم

 )، كما تسود السر التي تملك النساء بها دخًل (من خلل الملكية) التشاور والحوار أكممثر حسممبوالرحلت

 ) فل سمميطرة علممى أيممة28. وأضعف النساء المتزوجة مبكرا ( في ذلكالزوج مع تشكيك من قبل الزوجة

  في مصلحة الولد خاصممة فمميصراع واضحالقرارات المتعلقة بها وبأولدها. كما تخوض بعض النساء 

 القضايا الستراتيجية مثل التعليم والزواج، حيث بينت تصريحات الزوجات بشكل عام أنهن أكثر حرصا على

البناء.

 بشكل عام، يكون الزواج فرديين ومتخذين للقرارات المتعلقة بعملية صرف مممن موازنممة السممرة أو أي

 قرارات استراتيجية، بينما تكون الزوجات إداريات بشكل رئيسي لعملية معيشة الولد ورعممايتهم الصممحية

وتدريسهم. 
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 وبالمجمل ساد نمط خطابي ولغوي للرجال في أسر النساء غير العاملت، حيث يشير هذا الخطاب إلى نقاش

 وحوار وحرية، ولكن في نهاية القرارات المختلفة والمتعلقة بالبناء يكون هناك قيود على هذه الحريممة فممي

 القرار والختيار للبناء، بحيث تكون متوافقة والقيم والتقاليد والحدود لدى الزواج بالرغم من عدم توضيحها

 لذلك. وينعكس ذلك أيضا في خطاب البناء والزوجة، الذي يتعاطى مع هذا الحيز من الخطاب واللغة للبماء

والزواج.

 وفيما يتعلق برؤية البناء والبنات، تشير التصريحات والمشاهدات أن البنات كن أكثر تعبيرا من الولد،

 بحيث تعبر البنات عن رغبة في أن يكون القرار لهن ولكن يدركن أن هناك قيودا اجتماعية ترتبط بشكل

رئيسي بموافقة الهل وتحديدا الباء.

القرارات المرتبطة بأبناء النساء العاملت

القرارات الخاصة بتعليم الولد

 ) وتناقضت في معظم القضايا التي تخص البناء، حيممث36اختلفت تصريحات الزوجين (في أسرة الزوجة 

 ادعى الزوج أن غالبية القضايا التي تخص البناء يتم نقاشها وتنفيذها بالتنسيق والتحمماور المشممترك بيممن

 الزوجين، بينما بينت تصريحات الزوجة أن معظم المسؤوليات المرتبطة بالولد تقع على عاتق الزوج، وهو

 المسؤول الرئيسي عنها: ففي مجال التعليم هو من اهتم بتسجيلهم ومتابعة قضاياهم التعليمية (ولكن مسؤوليتها

تكون في تدريسهم ومتابعتهم اليومية).

  سنة) أن القرارات المتعلقة بالولد هممي قممرارات ومسممؤوليات47بينما تشير تصريحات أسرة الزوجة (

 فعلى صعيد التعليم كممانت القممراراتمشتركة وتشاركية حتى مع البناء هذا ما بينته تصريحات الزوجين. 

مشتركة والمسؤوليات يتم تحملها معا.
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 سنة) نفس التوجهات وأن المسممؤوليات مشممتركة بيممن48كما تبين تصريحات الزوجين في أسرة الزوجة (

الزوجين وتشاورية مع البناء في مجال التعليم. والجدول التالي يوضح هذا الجانب:

توجهات الزواج للقرارات الخاصة بتعليم البناء
الزوج الزوج (عمرها)

حكومي وبالتنسيق   : كان القرار خاصا بأبيهم أكثر مني (أبوهم من سأل عن المدرسة36
 الفضل بالنسبة لهم وسجلهم) أما من يدرس الولد فهو دائما يدرسهم

الرياضيات وأنا أدرسهم باقي المواد.
 من البستان حتى السممادس الساسممي فممي
 مدارس خاصة (الولد والبنممات) ثممم فممي

مدارس حكومية

 : قرار تعليم الولد قرار مشترك حيث اتفقنا على تعليممم الولد47
 في المرحلة البتدائية في مدارس خاصة ثم نقلهم بعد ذلك الى مدارس

الحكومة بسبب الوضع المالي
 تتم القرارات المتعلقة بالولد بالنقاش
والحوار وبناء عليه يتم اتخاذ القرار

 : من خلل الحوار بين الزوج والزوجة والتنسيق حسب الفضلية48
للبناء والمكانيات المادية والظروف إللى تناسب العائلة

 أكدت تصريحات البناء أن الوالدين هما من يقّرا التوجهات بالنسبة لتعليمهم، وذلك بنمماء علممى الوضمماع

 والجدول أدناه يوضممح إشممراكالجتماعية وأوضاع يفرضها الحتلل من حواجز تحد من الحركة والتنقل. 

الهل في اتخاذ القرار:

 سنة طالبة جامعية 23البنت  سنة طالب مدرسة14 الولد
 يتم النقاش والتحاور مع الب والم ثم

يقرون في أي مدرسة أدرس
 تعليم الولد: ل أتصرف وحدي في هذا القرار لن القرار تحدده
 الحالة المادية لذا الهل هم من يحددون كذلك في مرحلة الجامعممة
 لم أختر الجامعة بل اختارتها لي الظروف التي نعيشها من حواجز

واحتلل فل يمكن الدخول لجامعات أخرى
القرارات الخاصة بمعيشة الولد

 وحول الحياة المعيشية للولد ارتبط هذا الدور برعاية المهات بشكل رئيسي مع التنسيق والتشاور حسممب

 سنة) أن المور المتعلقممة بالرعايممة المعيشممية هممي36الزواج في هذا الموضوع، حيث أقرت الزوجة (

  أن معيشة الولد هي قرارات مشتركة ومسؤوليات يتم47 كما صرحت الزوجة مسؤوليات تقع على عاتقها،
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  أن هذا الدور يتم من خللها48تحملها معا مع قيامها بهذه الدوار كما بين سابقا. وتبين تصريحات الزوجة 

 باعتبار معيشية الولد وحسب الحتياجات التي يريدها الولد أيضا. والجدول أدناه يوضح قرارات المعيشة

للولد:

توجهات الزواج للقرارات الخاصة بمعيشة البناء
الزوج الزوجة (عمرها)

بالتنسيق والمشاركة  : هناك دائما حوار عن طريقة تربيتهممم ول يخلممو36
المر من الخلف أحيانا

 نوفر لهم ما نسممتطيع حممتى يشممعروا بالراحممة
والطمئنان

 : نحاول قدر المكان توفير حاجاتهم الخاصة بهممم47
ول نبخل عليهم بسيئ نستطيع القيام به

 من خلل احتياجاتهم وطلباتهم يتم الحوار والنقاش
 حول الطريقة والمعيشة التي يحتاجونهمما حسممب

احتياجاتهم ومتطلباتهم يتم الحوار

 : من خللي بدون حوار ونقاش مع أحد بقرر حسب48
احتياجات البناء وحسب المكانيات

  أن التصرف ل يكون بشكل فردي من قبلهم وإنما يتممم47في حين تبين تصريحات البناء في أسرة الزوجة 

والجدول التالي يوضح ذلك:من خلل التنسيق مع الهل وبالذات مع الم. 

 سنة طالبة جامعية 23البنت  سنة طالب مدرسة14 الولد
 يتم التنسيق مع الم مباشرة فهي المسؤولة عن الطعام

والشراب ولكنها تأخذ رأينا     

معيشة الولد: ل نتصرف فيها وحدنا تماما
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القرارات الخاصة بلباس الولد 

  ل يوجد خيار لدى الزوجة في اختيار36اختلفت الصور داخل السر حول لباس الولد ففي أسرة الزوجة 

 لباس الولد الصغار حيث يفرض الزوج ضرورة شراء كل ما يخص الولد من أحد المحال التي تمتلكهمما

قريبة للزوج. 

  أن الولد يتمتعون بحرية اختيار ملبسهم. وكذلك الحال بالنسبة لسرة47في حين تبين تصريحات الزوجة 

  لعملية الصرف على ملبس البناء، فهي مشتركة وتشاورية ويختار البناء ما يريدون. والجدول48الزوجة 

التالي يوضح تلك القرارات:

توجهات الزواج للقرارات الخاصة بلباس البناء
الزوج الزوجة (عمرها)

 قرار مممن الزوجممة وبعممض الحيممان
بالتنسيق

 :ل خيار لي هنا بسبب وجود محممل لعمممة الولد وهممذا36
 يضايقني أحيانا لني ل أقدر على اختيار ما أريده بالضبط لنها
 عمتهم فيجب دائما إحضار ملبس الولد منهمما وطبعمما مممن
 الممكن أني أريد أشياء ل توجد عندها فآخذ البممديل وأنحصممر

بالختيارات.
لهم الحرية في اختيار ملبسهم الخاصة   : وهم صغار كنا نختار لهم ملبسهم وغالبا أنا أما الن وهم47

كبار هم يختارون ملبسهم
 من خلل الحوار والنقاش حول متطلباتهم

الخاصة يتم التصرف بها والقرار بها
 :أنا بنفق ما يحتاجه الولد من إمكانيات مادية لحاجات48

الولد

  سنة أن الم تتدخل فممي23 بينت تصريحات البنت الكبرى 47وحسب تصريحات البناء لدى أسرة الزوجة 

  بحيث ل تريدها أن تلبس حجابا، في حين أن الب ل يتدخل في ذلك، ويبين البممن أن لباسممه يتممم،لباسها

بالتحاور والنقاش مع الهل.

 
 سنة طالبة جامعية 23البنت  سنة طالب مدرسة14 الولد
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 أمي وأبي واشتري ما يلزمني وأحيانابطلع مع 
 أذهب مع أمي ولكن قبل الخروج نتناقش مع

بعضنا ونتحاور في اللبس الذي ألبسه

  يوجد تدخل في لبسي فأنا أرتدي حجابا وأمي ل يعجبها (أبي ل
 يهمه الحجاب) أنا من يشتري كل ما يخصني وكما أريد ولكن
 بحسب ما بحدده الهل ول أتجاوزه ولكن في كل الحوال ما

ألبسه ل يعجب أمي وأنا ل يهمني فهذا شأني

القرارات الخاصة بزواج الولد

 لم تمر أي من السر بتجارب الزواج، ولكن تبين التصريحات المختلفة للزوجات والزواج أن الحرية تكممن

عند البناء أنفسهم بشكل رئيسي ولكن يتم حوار ومشورة الهل أيضا. وهذا يوضحه الجدول أدناه:

توجهات الزواج للقرارات الخاصة بزواج البناء
الزوج  الزوجة (عمرها)

الولد في سن صغير : ما زال الولد صغارا على الزواج.36
لهم حرية الختيار  : لم يتزوج أحد من الولد لكن في حال الممزواج47

لن نجبر أحدا منهم إن شاء ال
 هذا القرار أو الموضوع ل يتم التدخل به من قبلي
 مجرد الستشارة و ل يكون بأي شكل ول حمموار

ول نقاش ول غيره

 : برجع الموضوع في النهاية للشممخص المعنممي48
 بالموضوع ولكن يتم حوار بيني وبين الزوج في هممذا

الموضوع.

  من خلل التجرية ولكن الصورة الغالبممة هممي المشمماركة47ولم تختلف الصورة العامة لدى أبناء الزوجة 

والحوار وأن القرار ل يمكن أن يتم دون موافقة البناء. 

 سنة طالبة جامعية 23البنت  سنة طالب مدرسة14 الولد
 ل يوجد عندي فكرة ولم يتزوج أي شممخص فممي

العائلة ول أعرف أي شيء
 لم يتزوج أحد في أسرتنا ولكن أعتقممد أن الموضموع
 سيكون فيه نقاش وطرح آراء الب والم وأنا ولكممن

لن يحدث زواج إل بموافقتي
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القرارات الخاصة بالرعاية الصحية للولد 

 ارتبط هذا الدور والقرار بشكل رئيسي بالزوجة باعتباره امتدادا لدورها النجابي ورعاية البناء، حيث بينت

 التصريحات المختلفة للزوجات أن المتابعة الصحية للبناء تكون بشكل رئيسي من مهامهّن، ويقر الزوجممان

  بأن هذه المسؤوليات ترتبط بالزوجة بشكل رئيسي.48أن هناك تنسيقا وتشاورا، في حين يقر زوج الزوجة 

والجدول التالي يوضح ذلك:

توجهات الزواج للقرارات الخاصة بالرعاية الصحية للبناء
الزوج  الزوجة (عمرها)

بالتنسيق والمشاركة  : أنا في الغالب من أتحمل مسؤولية صحة الولد36
وأحيانا أبوهم يحمل بعض من هذه المسؤولية.

نتحمل معا المسؤولية الصحية   : نتحمل المسممؤوليات الصممحية للولد وبشممكل47
رئيسي أنا 

 يتم تحمل المسؤوليات الصممحية بالهتمممام مممن
 الزوجة بصورة أكبر ويكون لي دور بسيط ولكممن
 المسؤولية الصحية للبناء تتحملها الزوجة بصورة

أكبر.

 :  يكون تحمل المسؤوليات مممن قبلممي وبتحمممل48
 المسؤولية إذا كانت هناك عناية بيتية اما غيممر ذلممك

كقرار دخول المستشفى بتم الحوار

 ) أن المسؤولية الرئيسية في الرعاية الصحية تكون بيد الم، مع مشمماركة47ويؤكد البناء لسرة (الزوجة 

محدودة للب. 

 سنة طالبة جامعية 23البنت  سنة طالب مدرسة14ذكر 
بالعادة أذهب مع أمي   الب والم معا، وأمي أكثر
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القرارات الخاصة برفاهية الولد

  أن هممذه36وفيما يتعلق بالرحلت الترفيهية للولدومشاركتهم في نشاطات معينة تبين تصريحات الزوجة 

 المسؤوليات ارتبطت بالزوج، فيما يؤكد الزواج في السرتين التاليتين أن القرارات مشتركة وتشاورية مممع

البناء. والجدول أدناه يوضح ذلك:

توجهات الزواج للقرارات برفاهية الولد 
الزوج  الزوجة (عمرها)

بالتنسيق وتشجيع الولد على القيام بها  : ل يوجد رحلت ترفيهية ولكن في أغلب الحيان هو36
من يقرر ذلك حسب ما يسمح به وقته.

 ل مانع لدينا من القيام بالرحلت المدرسية والجامعيممة
وأحيانا العائلية

 : في ظروفنا الحالية ظروف النتفاضة قليل ممما كممان47
 يعلن عن رحلت لكن في حال حدوثها نسمممح لهممم مثل
 سمحنا لبنتنا الكبرى بالذهاب في رحلة مع الجامعة إلممى

حلب وفي الذهاب إلى مؤتمر مع الشبيبة الى مصر. 
 يتم القرار بناء على الحوار وليس بصممورة شخصممية

وحسب احتياجات الولد
  الرحلت الترفيهية للولد: إذا كان الزوج مسممافرا فأنمما

بقرر أما إذا كان موجودا نناقش ذلك.

 ن هذه القرارات الخاصة بالرحلت الترفيهية ارتبطت بشكل رئيسي بهم،أ 47ويؤكد البناء في أسرة الزوجة 

ولكن يؤكدون على ضرورة التنسيق والحوار والنقاش مع الهل. والجدول أدناه يوضح رأي الولد:

 سنة طالبة جامعية 23البنت  سنة طالب مدرسة14ذكر 
 نتناقش مع الب والم ونخرج في الرحلت الترفيهيممة
ولكنها قليلة بالنسبة للمدارس قليل ما نذهب في رحلت

 الرحلت الترفيهية للولد: إذا كانت رحلة أريد ذهابها أنا
 اختار الذهاب أو عدمه ولكن المهم طبعا أخبار الهل مممع
 من والى أين وكل تفاصيلها وهم ل يعارضون أبدا ويثقون

باختياراتي وأماكن ذهابي.

 ،بينت النتائج أن السر التي يكون بها الزوجان عاملين ومتعلمين يسودها ثلثة أنواع من القرارات والسمملطة

 فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالولد: قرارات قائمة على التشاور والحوار بين الزوج والزوجة ويدخل بهذا

  ومعظم هذه القرارات تكون مهمة لمسممتقبلهم،الحوار البناء أيضا إذا كانوا قادرين على المشاركة (بالغين)
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 كون لرأيهمماي فعليا في هذه القرارات وكة مشارة، وتكون الزوج(مثل الزواج أو التعليم خاصة التعليم العالي)

 أهمية في التخطيط المستقبلي للبناء. وهناك قرارات ومسؤوليات متعلقة بالتفاصيل والقضايا اليومية الروتينية

  حيث يرتبط بشكل رئيسي دور الزوجة بهذه القضايا مع تدخل مهم من، خاصة الرعاية والخدمات،أو الملحة

 تدخلهم يكون تعبيرا عن سلطتهم أكثر منمه اهتمامما وهذا نابع بشكل رئيسي من أن ،الزواج بهذه التفاصيل

 .  وبالنسبة للقرارات لدور الولد البالغين بالقرارات الخاصة بهم، يلعب كبرهم العمري دورابالرعاية للبناء

 رئيسيا في مشاركتهم في مختلف القرارات الخاصة بهم حيث يمنحهم هذا قوة في الحوار والنقمماش والخلف

  بأهمية الحوار مممعالمتعلقة)، كما تساهم مواقف الزوجين Moser,1993.Kabeer,1994انظر:مع الهل (

 للقممرارات المختلفممة التحاورية والتشاركية للبناء فممي التخطيممط قيم مثل في تعزيزالبناء وبناء مستقبلهم 

. والمتعلقة بهم وبمستقبلهم

خلصة القول

  إطار عام من النقاش والحوار في القضايا المختلفة التي تخممص الولد،يسود السر التي يعمل بها الزوجان

 ، وفممي، حيث كان الخطاب السائد لديهم خطابا انفتاحا وديمقراطيممةوالبنات، كما بينت تصريحات الزواج

 الطار العام تسود القرارات المتعلقة بالرعاية الخاصة بالولد بشكل رئيسي من قبل الزوجممة مممع تممدخل

 ولكن ليممس بصممورة دائمممة.  وحسممب  خاصة لدى السر التي لديها أبناء صغار،واضح من قبل الزوج

 تصريحات البناء لدى إحدى السر يسود نوعان من العلقة: الحوار والتدخل في بعض القضايا. وبصممورة

  ولو نظرنا إلى سمملوك الطالبممةعامة يسود نوع من الشراكة والمشاركة في مختلف القرارات بين الزوجين.

  سنة نرى أن الحوار السائد والمحيط بها -نوعا ما- ديمقراطي وهناك تشمماور وشممراكة فممي23الجامعية 

 القرارات المتعلقة بها، وهذا الجو كان له تأثير عليها جعلها -على ما يبدوا- تشكل خياراتها. فممالبيئة الممتي
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 تعيشها هذه الفتاة لبوين متعلمين وعاملين ولديهما نشاط سياسي شّكل وحّفز على صممياغة بيئة ديمقراطيممة

داخل أسرتها. 

استنتاجات عامة حول القرارات المتعلقة بالبناء

 رؤيممةإن قضية البناء والقرارات والمسؤوليات المرتبطة بهم تأخذ أبعادا إضافية وتحمل في ثنايا القرارات 

 مختلفة عن القرارات الخاصة بالزوج والزوجة، فالقرارات المتعلقة بالبناء كان للمهات رأي مشممارك فممي

 الموضوع وتدخل في حوار مع الباء، بغض النظر عن مدى قبول رأيها أو الخذ به، حتى فممي القممرارات

 التي تحتكر من قبل الزوج، ولكن كانت مشاركة الزوجات تختلف في حجمها النسبي من أسرة إلى أخممرى.

 كما بينت تصريحات الباء والمهات والبناء أن دور الرعاية والمتعلق بتلبية الحتياجات اليوميممة للبنمماء

 (حتى بعض الحتياجات المرتبطة بالسوق) هي مسؤوليات تعود للمهات بشكل رئيسي مع مشاركة الممزوج

 وحواره وتدخله في بعض هذه الجوانب يعود لسباب مرتبطة بسلطته داخل السرة. وحول مشاركة البنمماء،

 فكلما كان البناء بالغين وكبارا كانوا أكثر تدخل وسيطرة على بعض القرارات الخاصة بهم ولكن بحممدود،

 وبشكل عام تمركزت السلطة داخل السرة مع الب بشكل رئيسي، فهم بحاجة إلى حوار ونقاش مستمر معه

 حول هذه القضايا، كما أن صغر البناء يقود بشكل أقوى إلى الحوار بين الباء والمهممات حممول المممور

 المتعلقة بهم مع أن قضايا الرعاية والحتياجات تبقى في سياق الدوار المنوطة بالم. لم تخف التصممريحات

 المختلفة التي أدلى بها البناء والمهات والباء أن هناك حريات مشتركة ومساواة بين البناء، في حين بينت

 لدى أسر أخرى أن هناك تدخًل بشكل أقوى من المهات والباء بلباس البنات وتعليمهن وعملهن، وما زالت

 سلطة الب بالعموم مركزية وهرمية. فالقرارات الستراتيجية المتعلقة بالبناء من الصممعب أن يكممون دور

 الب فيها مغيبا بل يكون رئيسيا، ولكن كان حواريا لدى بعض السر وتكون فيه مشمماركة إل أن الصمميغة

النهائية للقرار كانت بحاجة إلى دمغة مركزية من الب.    
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يسود السر بشكل عام نمطان من العلقات:

 النمط التشاركي والحواري (نسبيا)، وهذا ارتبط بشكل رئيسي داخل أسر النساء العاملت،-

ويعتمد هذا النمط أيضا على عمر البناء. 

النمط السلطوي ارتباطا بالب وسلطته داخل السرة.-

 النمط المرتبط بشكل أساسي بالوضاع القتصادية والجتماعية والسياسية للسرة خاصممة-

 داخل أسر الزوجات غير العاملت، حيث ُيتخذ جزء من القرارات بناء علممى الظممروف الماديممة

 للسرة وبناء على البيئة الجتماعية، كما يحدد السقف السياسي الذي يفرضممه الحتلل دورا فممي

حركة البناء خاصة فيما يتعلق بالتعليم والرحلت الترفيهية.

وفيما يتعلق بالخطاب سادت السرة عدة أنماط:

 الخطاب السلطوي بالرغم من أن بعض الكلمات واللغة توحي بالعموم بمساحة معينة مممن-

الحرية إل أن هذه الحرية بقيت منقوصة ومقيدة للبناء.

 الخطاب شبه الديمقراطي للوالدين وهذا ارتبط بشكل رئيسي بأسر النساء العاملت وبعض-

السر الخرى 

 خطاب الزوجة والبناء جاء في ذات السياقين، فعندما يكون الخطاب ديمقراطيا تشمماوريا-

 وتشاركيا يكون خطاب البناء كذلك، وعندما يكون الخطاب دكتاتوري وسلطوي يكممون الخطمماب

  سنة)). وينعكس ذلك أيضا في خطاب البناء والزوجممة الممذي23 سنة، 20(انظر إلى الطالبتين (

يتعاطى مع هذا الحيز من الخطاب واللغة للباء والزواج.

 وفيما يتعلق برؤية البناء والبنات، تشير التصريحات والمشاهدات أن البنات كممن أكممثر-

تعبيرا من الولد في القضايا المختلفة.
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المستوى الثالث: القرارات الستراتيجية المتعلقة بمستقبل السرة 

  هذا الجزء عملية اتخاذ القرار على المستوى الستراتيجي والمتعلق بمستقبل السرة، كما سيناقش مدىيناقش

 المشاركة الفعلية للنساء والرجال في عملية اتخاذ القرار ارتباطا بقضايا استراتيجية مهمة تّغيممر مممن حيمماة

 السرة وتوجهاتها، سواء في الحياة القتصادية أو الجتماعية. وقد تم سؤال السر عن ثلث قضايا اعتبرتها

 السر مهمة -كما بينت أهميتها بعض الدبيات للسر- وهذه القضممايا: قممرارات النجماب، شممراء أملك

 وعقارات (صرف مبلغ كبير)، قرارات البناء (أو النقل من مكان القامة). كما سيتم توضمميح التوجهممات -

 اتجاه هذه القرارات - وما إذا كانت تسير بذات السياق الخر لعملية القرار، أم أن القممرارات السممتراتيجية

 تكون أكثر حزما من قبل الرجال داخل السر أم أن النساء يكن أكثر تدخًل ومشاركة في هممذه القممرارات،

والسباب الكامنة وراء المشاركة أو عدمها في اتخاذ القرار في هذه المسائل.

النموذج الول: القرارات الستراتيجية لدى أسر الزوجات غير العاملت

القرارات المتعلقة بالنجاب

 اختلفت تصريحات الزواج عن الزوجات بصورة ملحوظة في هذا الموضوع، حيث تشير تصريحات الرجال

 أن القرار يتم داخل هذه السر من خلل الحوار والنقاش، لكن اختلفت الصورة لدى بعض النساء، حيث تبين

 تصريحات الزوجات وتؤكد على أنهن مقررات رئيسيات في هذا الموضوع، ولكن يكممون الزواج ضمممنيا

 ، زواج مبكر). كما يلعب عدد الذكور28مقررين لدى بعض السر وبصورة خفية (مثل تصريحات الزوجة (

 ، حيث تقر الزوجة أن وجممود33لدى بعض السر أهمية في استمرار النجاب كما تبين تصريحات الزوجة 

ذكر واحد داخل السرة أوجد الرغبة في إنجاب طفل آخر. 

 بشكل عام يصح القول إن النساء مشاركات في موضوع النجاب باعتبارهن جزءا رئيسيا مشاركا فيه رغما

 عن الرجال، وهذا ما أوجب ضرورة مشاركتهن بشكل فعال، مع أن الزواج في بعممض السممر يوجهممون
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 تهديدات ضمنية للزوجات، مما يّغلب ّكفة القرار لصالح الرجال. والجدول التالي يوضح تلك القرارات لممدى

الزواج:

توجهات الزواج للقرارات المتعلقة بالنجاب واستخدام وسائل منع الحمل
الزوج الزوجة (عمرها)

يتم النقاش في هذا الموضوع والتفاق عليه بيني وبينها  متفقان على هذا الموضوع فالقرار يرجع إلنا الثنين:28
 يوجد عندي أي إشممكالية يتم اتخاذ القرار من الزوجة ول

في الموضوع وهي إللى بتقرر بصورة شخصية.
 :يتم مثل هذا القرار بتناقش أنا وياه بنتقاتمل ونختلمف28

 على هي المواضيع وفي النهاية هو إللممى بقممرر، وفممي
 الوقت الحالي أنا بستخدم وسيلة منع الحمل معينممة وقبممل
 بجوز أسبوعين قال إلى أنه بدي خلفة وأنا قلتلممه خلممص
 بكفي قالي بجوز عليك إذا ما بطلتي تستخدمي مانع الحمل

يتم النقاش والقرار مشترك  : قرار النجاب واستخدام وسائل منع الحمل ويكممون33
 مستوى النقاش على أساس إنجاب طفل ذكر وذلك علممى

أساس وجود خمس بنات ولكن القرار مشترك
يتم النقاش والحوار وبناء عليه يتم اتخاذ القرار  يتم اتخاذ القرار بصورة مشتركة بيني وبين الزوج،: 40

 مرة كنت أفكر في إنجاب طفل والزوج رفض وهيك تممم
اتخاذ القرار.

 لن وضع زوجتي الصحيكان القرار بيد زوجتي وذلك 
 ل يسمح بالنجاب وبالتالي القرار بيد زوجتي ولممم يتممم

التدخل على أي مستوى من قبلي.

بيني: 48 والنقاش  الحوار  أساس  على  القرار  اتخاذ   كان 
 وبين زوجي وكنت أستخدم مانعا طبيعيا بدون أي أدويممة

أو أي وسائل غير طبيعية لمنع الحمل

القرارات المتعلقة بشراء الملك أو العقارات (صرف كبير على مشروع استثماري)

 ارتبطت عملية التخطيط المستقبلي في الستثمار أو الشراء بشكل رئيسي مع الرجال، باعتبار هممذا الممدور

 يحتاج إلى قرار متعلق بموازنة السرة. كما تطرح بعض الزوجات أن القرار قد يكون فيه تنسيق في بعممض

  أن48). كما بينت تصممريحات الزوجممة 40الحيان ولكن القرار النهائي للزوج، هذا ما وضحته الزوجة (

 شراء - على سبيل المثال - السيارة كان قرارا يعود للزوج والب وأعمام البن وهذا نابع -حسب بعممض
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 التفاصيل- من أن أهل الزوج مساهمون ماليون رئيسيون في المشروع، ويقر بعض الرجال أنه يتم التشمماور

مع الزوجات ولكن يبقى القرار النهائي بأيديهم. 

 (سيارة)توجهات الزواج والزوجات للقرارات المتعلقة بشراء الملك أو العقارات
الزوج  الزوجة (عمرها)

  إذا قررت ذلك بيكونل يوجد لدينا أملك وعقارات ولكن
القرار مشتركا، وشراء السيارة لي لوحدي

 ل يوجد قرار من هالنوع:28

 ما بتعرف في الموضوع اليتم عن طريق القرار لوحدي 
 بعد ما أنهي الموضوع وأحسمه، ولو بشتري سيارة بتممم

بصورة شخصية وما إلها دخل.

 قرار شخصي من زوجي وما بوخذ رأيي بعمل إللى: 28
بدو إياه وبعد ما يخلص كل شي بقولي

يؤخذ القرار بناء على الحوار والنقاش. القرا: 33 يتم  بقررر  إللى  هو  السيارة  وفي  الزوج  من    
بناء على رأيه الشخصي.

  نقاش الزوجة وأيضا يتم الحوار مع الهممل (الوالممد،يتم
والخوة)

  بالتنسيق وله القرار النهائي، وفي موضوع السمميارة:40
 له القرار بصورة شخصية فالزوج ل يريد شراء سمميارة

ول بفكر بالموضوع في الفترة القريبة.
 يتم القرار بناء على الحوار مع زوجتي وأبنائي ويؤخممذ

 أخذنا القممرار بنمماءالقرار بناء عليه، وفي شراء السيارة 
على الحوار.

  الزوج هو إللى بقرر في شراء أي أملك أو عقارات:48
 أو حتى استئجار وهو إللى بقرر. قرار شراء السيارة بناء
 على الحوار مع أهل الزوج مش حوار بيني وبين زوجي
 وأولدي (حوار مع أعمام أولدي وعمتهم ويأخذ القممرار

بناء على حواره مع أعمامه وعمته).

القرارات المتعلقة بالسكن و/أو البناء

  زواج28الصور داخل السر مختلفة فيما يتعلق بقرار البناء، ففي مختلف القضايا ما بين أضعف النسمماء (

 )، تلتقي هاتان الزوجتان في قوة القرار المشارك في عملية البنمماء.48مبكر) وما بين بعض النساء القويات (

 ما دار داخل هاتين السرتين متشابه في سياقه، حيث الخلفات بين أهل الزوجين وزوجتيهما كممانت وسمميلة

 رئيسية للدخول في حوار مع الزوج من أجل التنقل من السكن والبناء، وما ساهم في قوة موقف الزوجتين بيع

 ما تملكانه من مدخرات(ذهب) من أجل المساهمة في البناء وهذا ما عزز موقفهما في هذه القضية، فكانت قوة
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 الزوجة كطرف من خلل مشاركتها المادية (بيع ذهبها). وفي باقي السر فإن مشمماركة بعممض الزوجممات

 معدومة وأن القرار النهائي يعود إلى الزوج بصورة رئيسية، هذا ما بينته تصريحات الزواج والزوجممات.

ويوضحه الجدول التالي:

توجهات الزواج للقرارات المتعلقة بالسكن و/أو البناء
الزوج الزوجة (عمرها)

ا مشتركاإذا قررت ذلك فل بد أنه سيكون قرار : ل يوجد قرار28
 قرار البناء كمان قرار شخصي لوحدي وما بتم النقمماش

  من سكن لخر كان قرارا مشممتركاالنتقالفيه، . وقرار 
 بيني وبين زوجتي وكمان عشان الحصول على راحة في
 السكن لنا كنا عايشن في غرفة واحدة وبعممدين نتيجممة

الحصول على راحة من المشاكل المستمرة. 

 : قرار البناء هو إللى أخذ القرار بصورة شخصية وين28
  قرار مشترك علىالنتقالنبني والمساحة وعدد الغرف. و

 أساس المشاكل بيني وبين دار عمي لني كنممت عايشممة
 معهم مشاكل باستمرارفقررنا ان نطلع مممن الممدار بأيممة

طريقة فأعطيته ذهبي وباعه وبدينا نبني.
يؤخذ القرار بناء على نتيجة الحوار في هذا الموضوع.  : تم هذا القرار بناء على النقاش معممي حصممل هممذا33

 القرار فعل وتمت محاورتي واخذ القرار بناء على نتيجة
  يتم بالتنسيق وقرار من الزوج وهوالنتقالالحوار.وقرار 

 بؤخذ قراراته بنفسه ولكن بحب يسمع آراء ولكن ينفذ ممما
يدور في نفسه.

 هذا قرار مشترك ويتم بالحوار والمناقشة وفممي النهايممة
بعود القرار لي

: له القرار فالنسبة لقرار البناء القرار يعود له(للزوج)40
بس بشاورني في القرار لنه مشترك 

  مممنوالنتقالنأخذ القرار، بناء على الحوار مع زوجتي 
 السكن بعد الحوار ويكون لي بيت ملك ما بقبممل الحمموار

والتنقل لسكن آخر.

 : بصورة مشتركة تم الحوار على موضوع البناء مممن48
 قبل زوجي وأولدي وأهل زوجي وأخذنا القممرار بشممكل

  كان قرارا مشتركا بيني وبين زوجمميوالنتقالمشترك. 
 ففي النتقال من السكن التابع للعائلة كان قرارا مشممتركا
 وعشان هيك بعت ذهبي عشان نبني ونعمر البيت وننتقممل

للسكن الجديد.

 فيما يتعلق بموضوع النجاب هناك عدة عوامل تتداخل فممي هممذا الموضمموع، منهمما الضممغط العمماطفي

 والجتماعي، وعدم وجود أبناء ذكور للسرة، كذلك حالة الزوجة الصحية تلعب دورا في القرار، وبشكل عام

171



 -وبعيدا عن ذلك- يبقى القرار مشتركا ويكون الزوج سلطويا ضمنيا من أجل أن يكون القممرار بصممورة أو

بأخرى بيده.

 وفيما يتعلق بتوجهات الزوجات حول بعض القرارات الستراتيجية فإنهن قد يكّن قانعات برأي الرجال أو أن

يكون القرار فرض عليهن من خلل القبول برأي الزواج.   

خلصة القول:

ثلث قضايا مركزية برزت في أسر النساء غير العاملت فيما يتعلق بالقرارات الستراتيجية: 

 القضية الولى: أن القرارات الرئيسية والستراتيجية تكون بيد الزوج، ولكن تدخل النساء-

 يكون مؤثرا لدى السر إذا كن طرفا مشاركا وفعليا في الموضوع مثل قضممية النجماب، مممع أن

 الزوجة تتلقى تهديدات خفية في بعض الحيان مثل الزواج عليها، كما يكون للزوجة تأثير مباشممر

 حين يكن مساهمات في هذا القرار الستراتيجي مثل النساء اللواتي بعن ذهبهن مممن أجممل البنمماء

فالصراع خفي والقرار خفي للنساء بالبناء والنتقال من السكن المشترك مع العائلة الممتدة. 

 والقضية الثانية: أن النساء يقوين من خلل الموقف وتطممور النقمماش والخلف، فتبنممى-

 المواقف على أسس واضحة، والذي يكون فيه دعم خفي وعلني لهل الزوجة يساهم أيضا في قمموة

 النساء مثل قضية بيع الرض لدى إحدى السر وعدم الجدوى القتصادية والمعنوية من بيعها أدى

بالزوج إلى التراجع، كما كانت قضية تعليم الزوجة لدى أسرة أخرى. 

 والقضية الثالثة: يسود بعض السر التشاور والحوار في بعض القضايا المستقبلية ولكممن-

الحوار يأخذ بعدا تشاركيا محدودا للنساء. 

النموذج الثاني: القرارات الستراتيجية داخل أسر الزوجات العاملت
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القرارات المتعلقة بالنجاب واستخدام وسائل منع الحمل

 لم يكن هناك أي خلف أو جدل أو تناقض في تصريحات الزوجين حول القرار المتعلق بالنجاب، فالصورة

 التي تتم داخل السر الثلث قائمة على الحوار والنقاش والتفاق حول قضية النجاب والوقات المحددة لذلك،

 وإذا كان هناك خلف ولو بسيطا يتم بالقناع للطرف الخر، ولم تبرز السر أي صورة خلفية فممي هممذه

القضايا. والجدول التالي يوضح توجهات كل من الزوجين:

توجهات الزواج والزوجات للقضايا المتعلقة بالنجاب
الزوج  الزوجة (عمرها)

بالنقاش والتفاق  : يوجد تفاهم عليه، وتقريبا هذه الفترة تؤخممذ بعيممن36
العتبار

بيننابالتفاق   : منذ البداية قررنا أننا ل نريد أن ننجب الكممثير مممن47
 الولد واتفقنا على وسيلة منع حمل في كممل مممرة بيممن
الولدات مثل حبوب منع الحمل واللولب (قرار مشترك).

 يتم اتخاذ القرار بصورة مشتركة والنقاش حول الموضوع
باقتناع الطرفين بالحل.

 : يتم اتخاذ القرار بناء على نتيجممة النقمماش ويؤخممذ48
القرار بغض النظر عن رأي من الذي يعبر عنه

 (سيارة))القرارات المتعلقة بشراء الملك أو العقارات

 ولم تختلف الصورة الحالية فيما يتعلق بتوجهات الزواج حول قضايا شراء الملك أو العقارات، حيث لممم

 يكن هناك أي خلف أو جدل أو تناقض في تصريحات الزوجين حول هذا القرار، بأنه قائم علممى الحمموار

 والنقاش والتفاق، وتؤكد التصريحات أن هذا الموضوع مهم وحيوي ويجب أن يكون فيه نقاش وحوار وقرار

مشترك. والجدول التالي يوضح توجهات كل من الزوجين لمتلك العقارات أو غيرها:

 (سيارة)توجهات الزواج والزوجات للقرارات المتعلقة بشراء الملك أو العقارات
الزوج الزوجة (عمرها)

بالتنسيق والمشاركة كون بها حوار فهي ليست مسألة صغيرة وفردية.ب هذه المور :36
 وأبنائي، واشترينا سمميارةبالتفاق مع زوجتي 

بالتقسيط عن طريق البنك بالتفاق مع السرة
  طبعا يكون القرار مشتركا حيث نفكر في شراء شقة أو بيممت:47

 عن طريق الحصول على قرض. وعند شراء السيارة ذهبنمما معمما
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لرؤيتها ثم اتفقنا على شرائها.
 ار مشممتركا ول يكممون بصممورةريكون القمم

 شخصية، وقرار شراء السيارة بممالحوار مممع
الزوجة وبناء عليه اتخذ القرار.

  يتم الحوار والمناقشة مع الزوج وبناء عليه يتم اتخمماذ القممرار:48
فمثل شراء السيارة تم عن طريق الحوار.

القرارات المتعلقة بالسكن والقامة (البناء)

 كذلك لم تختلف الصورة المتعلقة بالسكن، فالحوار والنقاش والتوصل إلى قرار مشترك -حسب تصممريحات

  وزوجها، وافتراضيا لباقي السرتين- كان تبادليا وسيكون أيضا حيويا ومهما وهو قرار حمموار48الزوجة 

لكل العائلة ومشترك. والجدول أدناه يوضح ذلك:

توجهات الزوجات والزواج للقرارات المتعلقة بالسكن والقامة (البناء)
الزوج  الزوجة (عمرها)

 ل يوجد تفكير في النتقمال ممن السمكن لعمدم وجمود
 – إن وجد- بالتنسيق والتشاورالمكانيات، وقرار البناء

 : كل هذه أمور بحب يكون بها حوار فهي ليست أمورا36
صغيرة. 

  بالتفمماق مممعوالنتقالقرار البناء بالتفاق مع السرة، 
، من خلل راتب الزوجةالسرة

 : لم نبني بيتا بعد لكن فيما لو حصممل ذلممك سمميكون47
  خاصة بيتنا مستأجروالنتقالقرارا مشتركا إن شاء ال، 

 فإذا أردنا النتقال إلى بيت آخر نذهب إليه نحممن والولد
إذا أعجب الجميع نرحل إليه.

  أساس حمموار ونقمماش مممعبالنسبة لقرار البناء تم على
الزوجة ول يمكن اتخاذه بدون حوار ونقاش.

 : تم قرار البناء بطريقة تمت عممن طريممق الحمموار48
 والمناقشة في هذا الموضوع وبعد النقاش توصمملنا إلممى

  والقرار كممذلكوضع معين وتم البناء على هذا الساس.
 بالنسبة للسيارة كانت على راتبي لنه دائما ينممزل علممى

البنك.

 خلصة القول: يسود الحوار والمشاركة والتحاور الدائم داخل السر التي تعمل بها النسللاء فيمللا يتعلللق

بالقرارات الستراتيجية المتعلقة بالسرة.

استنتاجات عامة حول القرارات الستراتيجية المتعلقة بالسر
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 بعد نقاش بعض السر استقر المر بأن القرارات المتعلقة بمستقبل السرة مثل قرار النجاب وشممراء أو/و

 بيع أملك أو عقارات (مبالغ تعد كبيرة بالنسبة للسرة)، وقرارات متعلقة بالبناء والسممكن والنتقممال، هممذه

 محاور تم التركيز عليها كقرارات استراتيجية بحاجة دائما إلى حسم واضح فهي تؤثر ماديا ومعنويمما علممى

مستقبل السرة. 

 ولكن الكيفية التي ارتبطت بعملية القرار كانت أكثر تعقيدا، ففي النمط الول من السممر الممتي كممان فيهمما

 الزوجان عاملين ومتعلمين والزوجات ربات بيوت، أشارت تصريحات الزواج أن الصورة العامة للقرارات

 الستراتيجية هي قرارات مشتركة وحوارية، في حين تبين تصريحات الزوجة لدى إحدى هممذه السممر أن

 القرارات الستراتيجية مرتبطة بشكل أساسي بالزوج. ولم تكن القضايا الستراتيجية واضحة المعالم لدى هذه

 السر والسر محدودة الدخل، باستثناء موضوع النجاب الذي بينت النتائج أن الزوجة تكون مشاركة فيممه،

 ولكن تكون هذه المشاركة منقوصة لدى بعض السر، فحتى لو كان القرار النهائي بيد الرجممل فمشمماركتها

تكون واضحة لرتباط الموضوع بها وبجسمها بشكل رئيسي.

 أما في السر ذات الدخل المحدود والمستويات التعليمية المحدودة للزوجين، فقد بينت توجهاتهممما أن هنمماك

 اعتبارات عديدة لمشاركة المرأة في القرارات الستراتيجية، من أهمها مساهمتها المادية والمعنوية في المجال

 أو القضية تعزز مساهمتها في عملية اتخاذ القرار، فبيع بعض الزوجات لذهبهن ساهم في الضغط والحصول

 على الستقرار والنتقال إلى منزل من خلل البناء، كما ساهمت بعض النساء في عملية النجاب سواء فممي

 القرار النهائي أو في استخدام وسائل تنظيم السرة أو في الحوار ومشاركة الزوج في الممرأي فيممما يتعلممق

بالنجاب. 

 وبالنسبة للسر التي يعمل بها الزوجان فكانت القرارات الستراتيجية مشتركة لدى السر بين الزوجين، وما

  سنة، والزوجممة47(انظر الزوجة:  التي تأخذها السرة كالقروضيعزز ذلك أن النساء مساهمات رئيسيات 
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  لنهن مساهمات اقتصاديات في الشراء والبناء، كما،كما أن النساء مشاركات في كل القرارات المهمة) 48

 ، وقد تطرق كل من كبير وكاتس لتك العوامل وتأثيرها علممىأن هناك اتفاقا بين الزوجين في عملية النجاب

) Kabeer,1994.Katz,1997(عملية القرار داخل السر

 ساهمت سيطرة النساء على موارد إنتاجهن من خلل عملهن أو من خلل ممتلكممات خاصممة بهممن علممى

 الستقللية و/أو المساهمة في القرارات الستراتيجية، كما أن قدرة المرأة على إعطاء قيمة وتقممدير لممذاتها

 واشتراكها في روابط خارج إطار السرة أو مشاركتها القتصادية ساهمت في تعزيز موقعها داخل السممرة

 سواء في اتخاذ القرار ومشاركة الزوج في التخطيط لمستقبل السرة ويقوي من مركزها في عملية التفاوض

  داخمملةمع الزوج في هذه القرارات المتعلقة بمستقبل السرة. كما فرض النظام البوي والبطريركية السائد

 بعض السر التعاون على النساء من خلل إجبارهن على الموافقة والتعاطي مع بعض القرارات الستراتيجية

).   Kabeer (Sen,1990.Kabeer,1994 وSenويتناغم هذا مع ما جاء به كل من للسرة. 

 وعزز موقف الزواج من أهمية الشراكة في القرار الستراتيجي داخل السرة من تعزيز دور النسمماء فممي

 المساهمة في عملية اتخاذ القرار مع الزوج، كما تعزز موقف النساء اللواتي ينظرن لذاتهن بتقممدير وقيمممة

عالية يعزز قيمة مصادرهن.

داخل السرالمركزية المستوى الرابع: توجهات الرجال والنساء لحل الشكاليات والخلفات 

 عند نقاش تصريحات الزوجين في مستويات القرارات المختلفة سالفة الذكر كان يتم إيممراد بعممض المثلممة

 الخلفية بين الزوجين، ولكن سيتم في هذا الجزء الحديث عن مفاصل خلفية داخل السرة (بين الزوجيممن)
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 وكانت بحاجة إلى قرارات حاسمة، حيث كادت هذه الخلفات لدى بعض السر (بين الزوجيممن) أن تحممدث

 انهيارا دائما داخلها، ولهذا نرى أهمية في الحديث عنها بشكل منفصل لنها أيضا تبين ما إذا كانت مستويات

 اتخاذ القرارات أحدثت عمليات صراع أو مساومة أو تعاون، وما هي مستويات كل عملية على حدة؟ وكيف

 وصلت بعض السر إلى حالة صراع، وهل أثنت أسر أخرى عن الدخول في مساومة أو صراع انطلقا من

 مبدأ التعاون ومبدأ الغيرية بهدف الحفاظ على السرة ومنع وقوع النهيار، وهل مثل الزوج الدكتاتور الغيري

 بسعيه للتعاون من اجل ضمان بقاء السرة ومصالحها أم غيرية وتعاون النساء هممو السماس لممذلك؟ كممما

 سيحاول توضيح إذا كان هناك ارتباط بين طبيعة الخلف ونوعيته وطبيعة حسمه وتدخل النساء بممه بشممكل

أكبر أم ل. 

النموذج الول: أسر الزوجات غير العاملت

  سنة) أن الخلفات والصراع داخل السرة موجود، من33وضحت تصريحات الزوجين لدى أسرة الزوجة (

 خلل بعض المشكلت التي تثبت أنها أساسية، تتبع الزوجة استراتيجية "السكوت" اختصممار الطريممق كممما

 تسميها، ول تشرك الزوجة أي طرف في مشاكلها من خارج السرة، حتى الزوج بين غيرية زوجتممه علممى

 السرة وتنفيذها لكافة رغباته من أجل استمرار السرة وبقائها. وبغض النظر عن نوع الخلف، فممالزوج ل

 يسمح للزوجة التدخل أو نقاشه، وتؤكد تصريحات الزوجة بأنها تسعى دائما لرضائه "المزوج" لسممتمرارية

 الحياة الزوجية ومصلحة الولد، ويتحدث الزوج عن مشاركة عائلته أو تدخلهم في بعض هممذه الخلفممات.

والجدول أدناه يوضح ذلك:

 سنة33أسرة  الزوجة 
الزوجالزوجة

 لف في وجهات النظر حول مواضمميع تابعممةحصل خ
 للبناء فهو يقوم بضربهم ويكبت حرياتهم بصورة كممبيرة
 ويتم حسم الخلف عن طريق اختصار الطريق حيممث ل

 لم يحصل أي خلف كبير في وجهات النظممر حيممث إن
 الزوجة متفهمة ومتعاونة معي وتحاول بدرجة كبيرة تلبية
 جميع الحتياجات الخاصة بالزوج وأيضا القيممام بجميممع
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 يتم المناقشة مع الزوج في أي موضوع الممى أن تنتهممي
 المشكلة بنسيانها، ول يتم تدخل أحد من خارج السرة في
 حل الموضوع وهو الذي يحسم الخلف عن طريق نسيانه

بدون حل وهذا يستمر لمدة يومين. 

 العمال المطلوبة منها بشرط ان تكممون بالرغبممة الممتي
 اطلبها، ولو حصل خلف في مثل هذه المواضيع مثل ل
 أسمح إل للهل للتتدخل في حل هذا الموضمموع ويحسممم
 بناء على التناقش مع أهل الزوجة وينتهممي بممأن تقمموم
 الزوجة بمحاولة إرضاء "الزوج وذلك لسممتمرار الحيمماة
 الزوجية وعدم تشتت البناء وممكن أن يستمر هذا الوضع

لمدة يومين على الكثر

  سنة) أن الزوجة كانت مستمرة في محاولة نقاش المشكلة سبب44في حين بينت تصريحات أسرة الزوجة (

 الخلف، التي تتعلق بمستقبل السرة (بيع أرض)، وهذا ما أعطاها قوة مستمرة في النقاش وتصممعيد الخلف

 والذي استمر إلى أسبوع من المشكلت والصراعات المستمرة، إلى أن سمح زوجها بالنقمماش مممرة أخممرى

 والعدول عن قراره بسبب ضمان مستقبل أفضل للسرة مع استمرار ملكية الرض. كما تبين التصريحات أن

الزوجة تعتبر المشكلة "كبيرة" في حين يراها الزوج بالمشكلة العادية

 سنة 44أسرة  الزوجة 
الزوجالزوجة

 حدث خلف على بيع قطعة أرض لم أكن راضممية عممن
  أو الرأي منمميبيعها في البداية كان يرفض أخذ المشورة

 بعدما حدثت مشكلة بيني وبينه على بيممع قطعممة الرض
 كانت الفترة أسبوع وبعدها تقبل فكرة النقاش مني وأقنعته
 بعدم البيع خصوصا أنممه سمميأخذ المممال حممق الرض

ويصرفه واقتنع مني بعدم بيعها بعد نقاش طويل.

 لم تكن هناك مشكلة كبيرة بحيث أدت إلممى خلف كممبير
 ولكن حدثت مشكلة عادية كان النقاش بيني وبين زوجممتي
 عاديا ولم يتدخل أحد من داخل أو خارج السرة لننا في
 النهاية اتفقنا على رأي. المشكلة كنت أريد أبيممع قطعممة
 أرض هي لم تكن راضممية عممن الممبيع بعممدها ناقشممنا
الموضوع واقتنعت بعدها بعدم البيع بعد حديث دار بيننا.

  سنة) حول موضوع ملكية الزوجة (الذهب)، حيممث كممانت35كما حصلت قصة خلفية مع أسرة الزوجة (

 الزوجة تحتفظ بالذهب في بيت أهلها خوفا من بيعه (من قبل الزوج) وحصلت مشكلة على هممذا الموضمموع

 أدت إلى رحيل الزوجة عن زوجها إلى بيت أهلها، وما ساعد في حسم الخلف وإبقاء ذهب الزوجة في بيت

 أهلها هو سجن الزوج من قبل الحتلل فوقفت القضية وعادت الزوجة إلى بيممت زوجهمما لرعايممة الولد
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 والسرة. وكان كل من أهل الزوجة والزوج يتدخلون ويشاركون في تخفيف حدة الخلف بين الزوجين فممي

 هذه المشكلة، مع أن الشواهد المختلفة للقصة تشير أن كل طرف كان يدير الصراع بصورة الخفيممة لصممالح

البناء.

 سنة35أسرة الزوجة 
الزوج الزوجة 

 أخممذهحصل خلف حول موضع الذهب و
 مني وذهبت إلى بيممت أهلممي وصمملت
 المشكلة إلى عدم التفاهم وتممدخل أهلممي
 وحسم الخلف باحتفاظي بالذهب إللي كان
 سبب المشكلة وجاءت جاهة للممبيت لممرد
 الزوجة ونظممرا للظممروف الجتماعيممة

والولد حسم الخلف بعد ثلثة أيام.

 في بداية الزواج حصل خلف حول موضوع الذهب فكنت أرفض فكممرة
 بقاء الذهب في بيت والد الزوجة ومن هنا رفضت الزوجة إرجاع الذهب
 إلى البيت وذهبت لبيت أهلها. حسم الخلف مع بقاء ذهب الزوجممة فممي
 بيت والدها وتم إرجاعها بعد ما كنت قد طلقتهمما ومممن حيممث شممرعية

 وتم التدخل من الهل والصدقاء وتممم حسممم الموضوع تم عودتها للبيت
 الخلف بناء على اعتقالي في تلك الفترة ولول العتقال لما بقممي ذهممب

 أيام.6الزوجة في بيت والدها واستمر الوضع 

  سنة) أن الخلفات مستمرة ودائمة، وأن هنمماك مسلسمملت28في حين يعتبر الزوجان داخل أسرة الزوجة (

 وسيناريوهات لهذه الخلفات، حيث تتعرض هذه الزوجة للعنف المستمر من قبل زوجها، وينظر الزوج إلممى

 زوجته بدونية عالية ارتباطا بقدرتها، وعلل الزوج ذلك بصغر سنها وقلة خبرتها في الحياة وإنها بحاجة دائما

 إلى التوجيه والرشاد، كما شكك الزوج في قدرتها على تحمل المسؤوليات المختلفة داخل المنزل. ويتصاعد

 الخلف بشكل رئيسي دائما بمشكلة صغيرة فتكبر حيث يمارس الزوج العنف والضرب على زوجته كما أنه

 شكاك ودائم الغيرة حسب الزوجة. وحصل الخلف وتركت الزوجة المنزل، وتدخل أهل الممزوج والزوجممة

 لحل الخلف وحسب الزوجة رجعت إلى المنزل من أجل أولدها فقط. تبين تصريحات الزوجيممن أن حسممم

الخلف يتم من قبل الزوج وعندما قرر بأن زوجته تعود إلى البيت نفذ ذلك. وهذا واضح في الجدول أدناه:

 سنة28أسرة الزوجة 
الزوجالزوجة
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 حصل خلف على موضوع الغيرة من طرف
  إلى بتطلع في البلممدالزوج حسب المواضيع

 من سمعات نسوان مش ول بد أخلقهم مممش
 كثير وعلى أي موضوع مثل إذا أضاع بلفونه
 أو أي ورقة خاصة فيه أو أي موضوع تممافه
وبروح بالضرب  وبنتهي  كبيرة  مشكلة   بسبب 
 على دار أبوي واللي بدخل في هذه المواضيع
 أبوه وأمه وعمي وبظل في دار أهلي لسبوع
 أو عشرة أيام وبعدها يجي عمممي أو سمملفي
 الكبير وبعدها برجع على الدار عشان أولدي
ول علشان سواد عيونه طبعا عشان الولد.

 حصلت خلفات كثيرة حصل خلف مثل لن زوجتي فممي
 سن صغيرة وشخصية ما عندها القدرة تسيطر على الممبيت
 وعلى الولد شخصيتي أقوى منها ما بتقرر أي شي. مممن
 ضمن المرات إللى ضربتها وراحت على دار أبوهمما كممان
 على موضوع راحت على دار أبوها وما قالت إللى وكممان
 مزاجي مش ول بد وظلت في دار أبوها أسممبوعين، أجممى
 عمي وأبوي ورجعوها ولقيتها في الدار ورجعتها علممى دار
 أبوها بعدين أهلي إدخلمموا عشممان عنممدي أولد وراحمموا
 ورجعوها وحسمت الخلف لما رجعت إنه ممما تممروح ول
 على أي مكان إل لتقول إللى وحسمت الخلف عشان الولد
 في النهاية وبعدين هي ما عودتني إنها إنروح أنا وهي على
أي زيارة ول أي مكان وما عندها قدرة انها تكون مسؤولة.

  سنة) في إكمال تحصيلها العلمممي،23وبالنسبة للسرة التالية حصل خلف مع الزوج حول رغبة الزوجة (

 وحسم هذا الخلف بقرار من الزوج بعدم الموافقة، واستمر النقاش لربع سنوات ولم تيأس الزوجة، خاصممة

 أن بعض الظروف المؤاتية خلل النتفاضة والدعم المباشر من أهلها حول أهمية تعليممم الزوجممة لمسممتقبل

 السرة فكان القرار بالنهاية بموافقة الزوج الذي عمل على التحاق الزوجة في الجامعة، ولم يكن هذا القممرار

 لول موافقة الزوج. ذلك أن الزوج كان مضطرا للموافقة لتدخل والد الزوجة وهو "عمه"، ونتيجة للظممروف

القتصادية للسرة لقلة تعليمه وتعليمها العالي، وليس نتيجة قناعة بأهمية تعليم الزوجة. 
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 سنة23أسرة الزوجة 
الزوجالزوجة

 بالنسبة للدراسة الجامعية كانت لدي رغبة في تكميل دراسممتي
 الجامعية بدايته كان يرفض الفكرة نهائيا لمدة أربممع سممنوات

 بيني وبينه يوجد فيها تضارب من ناحيممةوكانت وجهة النظر 
 أنه يأخذ فكرة سيئة عن الجامعة من الناحية السلبية، بعد أربممع
 سنوات تم إقناعه في الدراسة بدافع المساعدة له بعمد التخمرج

  وتعطيله عن العمل داخل2000والسبب إلى ساعدني انتفاضة 
 إسرائيل تم إقناعه بالتحاق الجامعة والدراسة بهدف المسمماعدة

 (وكمان أبوي إدخل وساعدني).ماديا له.

 حصل هناك خلف كبير في وجهات النظممر حيممث
فتدخل نهائيا  التعليم (للزوجة)   كنت أرفض موضوع 
 من خارج السرة أم وأب الزوجة حيث عندهم رغبة
 كبيرة في تعليم ابنتهم فتم إقناعي بذلك عممن طريممق
 الحديث عن فائدة التعليم بالنسبة للزوجة ولولدهمما
 في المستقبل وتم ذلك القناع بعممد أربممع سممنوات،

 تي علممىقوحسم الخلف في النهاية عن طريق مواف
التعليم للزوجة.

  سنة) حيث كان السبب الرئيسي في هذا الخلف48كما حصل خلف من نوع مختلف داخل أسرة الزوجة (

 مرتبطا بتدخل أهل الزوج بحياة السرة وأن التدخل المستمر وخاصة المرتبط بمستقبل البنمماء وّلممد خلفمما

 مركزيا داخل السرة، كاد يؤدي إلى طلق الزوجة. فكانت فكرة الزوج وعائلته بتزويج البنت وإخراجها من

 المدرسة وخاضت الزوجة عدة صراعات على الموضوع، حتى تم إنهاء الموضموع بإرجماع البنمت إلمى

 المدرسة، كما حصل خلف في موضوع متعلق بزواج البنت الخرى من شاب غير مرغوب فيه لدى أهممل

 الزوج وفعل تم الرفض ولم تكن قادرة على تغيير وجهة نظر الزوج حيث كان مقتنعا بوجهة نظر أهله (أخته

 وأخيه بشكل رئيسي)، وكسب القضية الولى لصالح الزوجة وخسارة القضية الثانية والتي أقل أهميممة مممن

 وجهة نظرها وحسب حيثيات الحداث. ويبدو من تصريحات الزوجة أنها تظهر دور العمة كدور سلبي فممي

 الصراع، وترى المشكلة بالخلف الكبير، في حين يبرز الزوج دور أخوته ول يرى بذلك خلفا أو مشممكلة.

والجدول أدناه يوضح هذه الخلفات:
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 سنة48أسرة الزوجة 

الزوجالزوجة
 الولد والبنات وكان في تدخل كبير من أهممل الممزوج العمممامحصل خلف بالنسبة لتعليم 

 6والعمة حتى انه كانت بنتي في المدرسة في الحادي عشروخلوها تبطل من المدرسة لمممدة 
 شهور وبعدها (بعد مشاكل طويلة) وصلت المشكلة لني ممكن أطلق من تحت راس الموضوع
 لغاية ما رجعوها على المدرسة عمتها وأعمامها خلص قرروا إنه ما فيه تروح على المدرسة
 لنه خلص ما عندهم طريقة تفكير معينة في الحياة ليش البنت تقرأ ما هي آخرتهمما للمطبممخ
 ومخسر زيادة وعلى غير فايدة. ومشكلة ثانية كان فيه شب من أقارب زوجي بدرجة بعيدة بده
 بنتي وطلبها للزواج والبنت بدها اياه والشب منيح وأنا ما عندي مانع ولكن اختلفت أنا وأبوها
 لنه كان في البداية شبه موافق على الموضوع وبعدين لما أعمامها وعمتها ممما بممدهم هممذا
 الموضوع يصير رفضوا وصاروا يطلعوا في حجج فاضية المهم إنهممم يعارضمموا وانتهممى
 الموضوع بالرفض لنهم ما وافقوا وحرضوا زوجي على الرفض وما مشى الموضمموع ممما

بيحبوا أي موضوع يمشي منيح.

 ما حصممل أي خلف
 في وجهممات النظممر
 بيني وبين زوجممتي
 ولكن لو حصل أنمما
 إللى بحسممم الخلف
 وأخوتي وأبوي ممكن
 إنهم يدخلوا في حممل

الموضوع 

 )، حيث بينت تصريحات الزوجين أن40تنحصر الخلفات بشكل مركزي بالولد أيضا داخل أسرة الزوجة (

 المشكلت الرئيسية مرتبطة بالولد، فالخلف يحسم من خلل أن الزوجة تتنازل بالنهاية "وتتأسف للممزوج"

وينتهي الخلف الذي قد يصل لدرجة الصراع إلى يوم أو يومين.

 سنة 40أسرة الزوجة 
الزوجالزوجة 

 نه المشكلة هوحصل خلف حول موضوع البناء حيث إ

 إعطاء إذن "تصريح" للبناء بالخروج مع عدم رغبة الب

 بذلك يتم التأسف للزوج ول أحد يتدخل سواء من خممارج

 السرة أو داخلها ونا " الزوجة" هي إللى تحسممم الخلف

 بالتأسف للزوج والخلف هذا ممكن يسممتمر يممومين أو

 أكثر. الخلف حول الولد بيكون أنمما بقممولهم اطلعمموا

 في حالة حصول خلف في وجهات النظر ل يتم تدخل أي

 شخص بغض النظر عن صلة القرابة واللي بحسم الخلف

 الزوج "أنا" وينتهي بتنازل الزوجة لستمرار الحياة اليومية

 وتغير جو الحزن الذي يخيم على البيت وعدم عكسه على

 الولد والسرة، وينتهي في يوم أو يومين إلى أربعة أيام

 حيث تقوم الزوجة بممارسة العمال المنزلية على أكمممل
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 مشوار معين مثل عند دار اعمامهم أو عنممد اصممحابهم

 ولكن زوجي قبل فترة قالهم ما يروحمموا وحصممل عممدة

 مرات انه اختلفنا على الموضوع ولكممن عممادة ينتهممي

 الموضوع زوجي بقرر بقول إنه خلص ما بدنا نروح هذا

المشوار

وجه فلديها قدرة على تحمل الخلفات بصورة جبارة.

 فالمشاكل إللى بتخص الولد بختلف عليها ومثل بتصمير

 مشكلة حول هي المواضيع ولكن زوجتي بممترجع بنهممي

 الخلف عن طريق أنه مثل بترك القمرار النهمائي إلمى

 وبتحاول إنها ترجع الحياة لطبيعتها وإذا في حالة صار أي

 مشكلة أو خلف أنا بحسم الخلف وبقرر في الموضمموع

إللى بيكون موجود

خلصة القول:

 أول: ل بد من التنويه إلى أن النساء وبشكل عام أكثر إقرارا بالمشاكل والتحديات التي واجهممت الزوجيممن

 داخل السرة مقارنة بتوجهات الرجال لذلك، حيث كان الرجال أكثر تحفظا على المشاكل والحممديث عنهمما.

 ثانيا: تلعب العائلة الممتدة دورا رئيسيا في التأثير على إدارة الصراع داخل بعض السر حيث يكون تممدخل

أطراف العائلة الممتدة لصالح الزوج غالبا. 

ثانيا: اتبعت النساء عدة استراتيجيات أثناء الصراع بين أفراد السر:

 استراتيجية السكوت وإرضاء الزوج، حيث كّن يحاولن النساء استخدام هذه السممتراتيجية-

من أجل إنهاء الصراع أو إدارته بصورة تمنع تفاقم المشاكل داخل السرة.

 استراتيجية النقاش والقناع، ويلجأن لهذه الستراتيجيات من موقف قوة ول يمكن التنازل-

إل بإقناع الزوج. 

 استراتيجية "الحرد" لدى بعض الزوجات من خلل الذهاب إلى بيت أهلها، وهذا كان مممن-

 باب الضغط على الزوج نتيجة عدم مقدرتها على التواصل في ظممل الظممروف القائمممة، ولكممن
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 الضغوط الجتماعية والنفسية (الهل، والولد) كانت تحول دون استمرارها في هذه الستراتيجية

التي تنتهي بالعودة وبشروط الزوج غالبا وهذا يعزز من سلطته. 

 رابعا: يتبع الرجال سياسة السلطة في الساس بإدارة الصراع داخممل السممرة، وإذا كممان بعممض الزواج

 مضطرين للتعامل مع بعض القضايا الصراعية فيكون من منطلق تعزيز سلطته بشكل أساسي وليس من باب

 التفاوض أو المساومة مع الزوجة في هذه المواضيع. وفي هذا السياق مثل يوصف بعض الزواج على سبيل

المثال سكوت الزوجة والصراع معها على أنه تعاون.
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الثاني: الخلفات داخل أسر الزوجات العاملتالنموذج 

  سنة)، رفضت السرة الفصاح عن طبيعة المشكلة، حيممث حممدث36حصلت مشكلة داخل أسرة الزوجة (

 خلف أدى إلى خروج الزوجة إلى أهلها المقيمين في عمان، وانتهى الخلف بتممدخل الطممراف المختلفممة

 وخروج الزوج إلى عمان لنقاش الموضوع وحله دون التعرف على التفاصيل، حيث لم يممدِل الممزوج بأيممة

تفاصيل. 

 سنة 36أسرة الزوجة 

الزوج الزوجة 
 كانت مشكلة بسيطة لكنها كبيرة تدخل فيها الكثير من القارب لكن في النهايممة قممرر

 لن المر كان يخصنا فقط ول أحد غيرنا وكان القرار له تقريبازوجي حسم الخلف 
 حدث هذا الخلف قبل سبع سنوات. كانت مشكلة بسيطة مثلما ذكرت لنه عدة أطراف
 تدخلت بها كبرت إلى أن وصلت أنني ذهبت عند أهلي بالردن لمدة غير بسيطة مممع
 الولد ثم تدخل بعض الناس ليكونوا واسطة خير ويجمعونا مع بعض وجاء زوجممي

لهناك وجلسنا مع بعضنا وتفاهمنا وحلت المشكلة. 

 يتممم حسممم الخلف داخليمما
 بالنقاش بينا، جلسممنا نحممن
 الثنين وتناقشممنا بالمسممألة
 ووضعنا الحل بدون تممدخل

احد من أي من الجانبين.

  سنة) عن خلفات واضحة وخلفات مبطنة داخممل هممذه السممرة،22تحدث الزوجان داخل أسرة الزوجة (

 تعاني هذه السرة من مشكلة عدم النجاب وهذا يساهم في حدوث خلفات بين الزوجين، فالزوجممة تكممون

 باستمرار حساسة للموضوع من خلل تكرار الحديث حوله من قبل أهل الزوجة والزوج، والخلف حول هذا

 الموضوع حدث بشكل مركزي عند زيارة الزوج لهله فيعود "متفششا" حسب الزوجة فممي أي موضمموع أو

 قضية يتم نقاشها. كما اعتبر الزوج أن زوجته كثيرة الغيرة عليه وهذا يحدث خلفا بينهما وتستمر الخلفمات

 لكثر من يومين في بعض الحيان "حسب وصف الزوج: حتى تعلم الزوجة بأن الزوج ليس ملكا خاصا لهما

بل له كيانه المستقل".   
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 سنة22أسرة الزوجة 

الزوج الزوجة 
  ما في مشكلة فعلية في موضوع الولد بصراحة هوبجوز لحد هلقيتي

 ما بخلص من حكي الناس وأولهم أهلي وأهله لنهم فعل هم إللى أثروا
 على نفسيتنا لما نروح عندهم (وينتا بدكم تجيبوا ولي العهممد) أو مثل
 (اشتغلوا في حالكم بدل ما انتوا قاعدين) فلما بتسمعي هذا الكلم إل ما
 تزعلي وتنقهري طبعا بعمل مشكلة ولكن سرعان ما تنتهي، المشممكلة
 في موضوع الطفال اني أنا عندي مشكلة بسيطة وعم بتعالممج منهمما
 ولكن العلج بتحسن عليه بشكل بسيط والدكتور حكى انه يعني ما في
 المشكلة كبيرة. لما برجع من مشوارمعين (مثل عند أهلممه) ويكونمموا
 مسمعينه كلم على هذا الموضوع بيجي زعلن ممما بيسممتحمل كلم
 وبيصير يتفشش في أي إشي وبفتح الموضوع في نهاية المشكلة ولكن
 مش كثير يؤثر الموضوع علينا بجوز لني مطمئن انها مشكلة بسيطة
 واني بؤخذ العلج والدكتور بقول إنه بتحسن. وبالنسبة للمشاكل بشكل
 عام ما بعرف ليش دايما هو إللى بهي الموضوع ولكممن ينتهممي بعممد
 مناقشة والحوار بيني وبينه ودايما بقنعني بوجه نظره وبقممرر حسممب
 إللى بدي إياه بجوز هو اقدر مني على أخذ القرارات عشان هذه هممو

إللى بقرر في كل المواضيع.

 حصل خلف بيني وبين زوجتي على موضموع
 غيرة مش طبيعية من قبلها وذلك لنهمما بتغممار
 كثير مأي إشي إذا حكيت مع اخممتي بتغممار إذا
 رحت عند اهلي بتغار إذا حكيت مع مرت اخوي
 بتغار أي حد احكي معاه بتغار منه كانها بممدها
 اياني بس الها اختلفنا على الموضوع وصممارت
 مشكلة بيني وبينها واستمرت المشممكلة بجمموز
 يومين أو ثلثة وهي بتعيط وأنا طبعمما زعلممت
 منها كثير لنها اشعرتني كانها بدها تملكني زي
 أي اشي عندها وهذا ما برضممي حممدا طمموال
 الثلثة ايام واحنا مختلفين وزعلنين من بعممض
 وبعدين أنا شعرت إنه خلص بكفي الموضمموع
 زاد عن حده لزم ينتهي طبعا على اساس إنهمما
 إلها حقوق وأنا مش ملك خاص لها أخذت قرار

بأن أنهي الموضوع.

خلصة القول:

 تبين التصريحات أنه لم يكن هناك وضوح بالمجمل ما إذا كانت النساء العاملت أكممثر إقممرارا بالمشمماكل

 والتحديات التي واجه=ت الزوجين داخل السرة مقارنة بتوجهات الزواج، حيث كان الرجال والنسمماء فممي

 ثلث أسر متحفظين على المشاكل والحديث عنها، بينما كان إقرار الزواج والزوجات في السرتين واضحا

مع الختلف في الحديث عن التفاصيل.

ثانيا: اتبعت النساء عدة استراتيجيات أثناء الصراع بين أفراد السر:
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 استراتيجية النقاش والقناع، حيث كانت النساء تلجأ لهذه الستراتيجيات عندما ترى فممي-

 موقفها قوة ل يمكن معه التنازل إل بإقناع الزوج، كما تلجأ النساء العاملت إلى هذه الستراتيجية

نتيجة القوة التي تتمتع بها النساء. 

 استراتيجية "الحرد" لدى بعض الزوجات من خلل الذهاب إلى بيت أهلها، وهذا كان مممن-

 باب الضغط على الزوج نتيجة عدم مقدرتها على التواصل في ظممل الظممروف القائمممة، ولكممن

 الضغوط الجتماعية والنفسية (الهل، والولد) كانت تحول دون استمرارها في هذه الستراتيجية

التي تنتهي بالعودة وبشروط متفق عليها بين الزوجين. 

تحليل الحالت

 لهمية عملية اتخاذ القرار والتحليل المقارن في سياق الخلفات والصراعات بين الفراد داخل السر سيكون

من المهم التحليل المجمل في هذا الجزء ليقدم صورة مقارنة واضحة بين مختلف الحالت. 

 بشكل عام تبين تصريحات الزواج داخل السر المختلفة أن السر يحدث داخلها وفي سياقها تعاون وصراع

 ومساومة ومفاوضة وغيرية، ولكن تختلف حدة الصراع وحدة المساومة ودرجات التفاوض من أسممرة إلممى

 أخرى، في حين وصول الصراع إلى ذروته يكون الطرفان مضطرين إلى التفاوض والمساومة فممي نهايممة

 المطاف، والذي تحقق بالتعاون داخل أغلب هذه السر، وأن النساء بشكل عام يسعين إلى التنازل واللجوء إلى

 التعاون مع الزوج من مبدأ الغيرية على السرة والحرص على تحمل مستقبل السرة والولد بشكل أكبر، أو

 نتيجة ظروف قاهرة (كسجن الزوج على سبيل المثال) نتاج السلطة الهرمية في سياق العائلة الوسع، وتتوافق

 . في حيممن)Sen,1990.Kabeer,1994.Becker,1981 هذه النتيجة مع ما جاء به بعض الباحثين، (انظر:

 أن النساء ينجحن في التفاوض والمساومة في قضايا يكون دعم معنوي لهن حول القضية المطروحة، فقممدرة

 الزوجة على التفاوض وامتلكها للقدرة التفاوضية ارتباطا بأهمية القضية التي تفمماوض عليهمما وارتباطهمما
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 بمستقبل السرة بشكل رئيسي (على سبيل المثال عدم بيع قطعة الرض، واللتحاق بالتعليم الجامعي) سمماهم

 في قدرتها على التأثير المباشر على الزوج في قبول القرار بالرغم من أن بعض القضايا تأخمذ سمنين ممن

 التفاوض، كما أن الدعم المعنوي من العائلة يساهم بشكل رئيسي في ذلك. في حين أن بعض السر وخاصممة

 المتعلمة لم تفصح عن خلفات جذرية داخل السر، وأن السر في السياق العام متعاونممة مممع أن تفاصمميل

 المقابلت بينت أن هناك خلفات وقعت داخل هذه السر كانت تحسم إما من الزوج أو الزوجممة ولكممن لممم

 تفضل هذه السر وغيرها إعطاء تفاصيل توضح كيفية حل الخلفات أو تفاصمميل حولهمما (انظممر أيضمما:

Sen,1990.Kabeer,1994(..

 بالنظر إلى أسر النساء غير العاملت، نرى أن كل أسرة سادت فيها أنوع مختلفة من العلقات، فالنساء في

 بعض السر يلجأ إلى التعاون وحسم الخلف واختصار المشكلة من أول الطريق. يؤكد أحد الزواج أن

 الزوجة تنفذ رغباته وتوجيهاته، وهذا يكون في سياق العلقة البوية والهرمية للسلطة التي تعيشها هذه السرة

 وغيرها وأحيانا يعتبر الزوج نفسه الوصي على الزوجة لعدم قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة لصغر

 سنها وغياب القدرة لديها على تحمل المسؤوليات (زواج مبكر) بالرغم من أن الزوجة تدخل في حالة مساومة

 مع الزوج من خلل المساواة الجنسية مع الزوج والذي تعتبره المصدر القوي الذي تمتلكه. بالرغم من أن

 الصراع لم يغب عن هذه السر ولكن الزوج بالنهاية هو من يحسم المر ويتخذ القرار المناسب بالرغم من

 تدخل الطراف إل أن الزوج يفضل دائما أن يحسم الخلف من زاويته. وكما فتحت بعض القضايا في سياق

 أهميتها مجال قويا لبعض الزوجات في عملية التفاوض والقدرة على التأثير والمساومة. وتدخل أهل الزوج

 في بعض الحيان يمنح قوة للزوجات وقدرتهن على التفاوض كما ينزع القوة في قضايا أخرى.  وعبرت

.)Sen. (Sen,1990.Kabeer,1994.Wolf,1997 و Kabeer و Wolfالنظريات عن ذلك لدى كل من 
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 وبالنسبة للسر التي يكون فيها الزواج متعلمين وعاملين والزوجات ربات البيوت، تشعر النسمماء بالدونيممة

 وبالرغم من دخول الزوجة مع الزوج في عملية تفاوض ومساومة في بعض الحيان، إل أنها تتراجع وتسعى

 للتعاون ليس فقط في سبيل ضمان مستقبل السرة، وإنما في سياق شعورها بالدونية وإنها غير قممادرة علممى

 الستمرار في الخلف فتسعى، لرضاء الزوج والتأسف له حسب تعبيرها وتعبير زوجها. وتركزت خلفات

 هذه السرة على الولد وأن القرار الخلفي حولهم يحسم من الب، بصفته الراعي الرئيسي للسرة. (انظر

.  )Sen,1990.Kabeer,1994أيضا: 

 وفي سياق السر التي يعمل بها الزوجان حصل خلف أدى إلى صراع داخلي، وحمل هذا الصراع في طياته

 مراحل انهيار السرة مع أن الزوجة تحاول تبسيط المشكلة مع أنها انتقلت للعيش مع أهلها في بلد مجمماور.

 وبالنهاية حسب الزوجة ومع تدخل أطراف مختلفة لمنع النهيار كان القرار بيد الزوج في السممفر وإرجمماع

الزوجة، هذه المعلومات من الزوجة ولم يتحدث بها الزوج ولم يكن هناك تفاصيل. 

 وفي السرة التي تعتمد على دخل الزوجة بشكل رئيسي (الزوجان طالبان)، حصلت خلفات كممثيرة، حيممث

 تؤثر هذه الخلفات وتتسبب في خلق صراعات وتوترات، ما تشير إليه التصريحات أن الزوجة ليس لممديها

 القدرة والقوة على التفاوض، وهذا ما يجعلها تلجأ إلى البكاء أحيانا حسب الزوج، وأن خلفاتها أحيانا غيممر

 منطقية حسب الزوج، وما ينزع الزوجة إلى هذا الحال هو عدم قدرتها على النجاب أو المشكلت الصممحية

 التي تتعرض لها، وهذا سحب منها بعض القوة التي كان من المفروض أن تتمتممع بهمما بسممبب مشمماركتها

 القتصادية والنقابية بعضويتها في مجلس الطلبة. وما يؤكد ذلك أن الزوجة تتحدث عممن عمليممات تفمماوض

 تحدث داخل هذه السرة ولكن عملية النقاش والحوار تتم بالنهاية بإقناعها من قبل زوجهمما لمتلكممه قممدرة

تفاوضية أقوى منها ووسائل إقناع يتميز بها.
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 بالنهاية تشير النتائج أن كل أسرة تحمل أنماطا معينة وقضايا معينة ويتم التعامل معها في سياق مختلف عممن

 غيرها، وأن كل أسرة على حدة تمثل قصة معينة. وما تؤكده النسممويات والدبيممات فممإن كممل العمليممات

 والتوجهات قابلة للتعامل بها داخل السرة فالصراع مشروع كما التعاون مشروع والمساومة تمثل نمطا مهما

 في عملية التفاوض، وأن الغيرية تبرز لدى النساء في معظم السر التي يحدث في داخلها صممراع، كممما أن

 الب يعتبر الراعي والحامي من خلل تعزيز سلطته داخل المنزل بدوره المحوري وسيطرته وتحكمممه فممي

شؤون أفراد السرة. 

  سممنة)28وتلجأ النساء الفاقدات لي مصادر دعم إلى مساومة الزوج جنسيا وعاطفيا، حيث ترى الزوجممة (

 والمتزوجة مبكرا بغياب أي مصادر دعم حتى من قبل أهلها إلى مساومة الزوج بالحب فحسب تصممريحاتها

فهو يحبها بالرغم من ممارسته العنف عليها وهذه الوسيلة الرئيسية التي تلجأ إليها وتمتلكها. 

استنتاجات عامة حول عملية اتخاذ القرار

 نظريا وواقعيا تحتل النساء مواقع مختلفة في سياق القرارات المختلفة، حيث يترعرع هذا الواقع للنساء فممي

 ظل علقات قوى، تسعى بعض النساء في اتجاهات مختلفة لخلق واقع متوازن في العلقات مع الرجل مممع

 توفر إمكانيات ومصادر مادية ومعنوية تجعل المرأة شريكا رئيسا في عملية القرار داخل السرة. وفي سياق

 السر التي تفقد النساء المصادر لخلق التوازن يتصدر الرجل القرارات المركزية والستراتيجية والمرتبطممة

 بالمصادر والمور المعيشية للسرة، في حين تتدبر النساء القرارات المنزلية والرعاية داخل السرة، علممى

 اعتبار أن القرارات المرتبطة بهذا السياق تكون غير مكلفة وغير متعلقة بالحيز العام، ويكون تدخل الممزوج

في هذه القرارات نابعا من السلطة التي يملكها. 
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 وتشكل الملكية والدخل عامل رئيسيا في خلق علقات القوة وتوازنها، كما تساهم نظرة النساء لذاتهن عممامًل

 إضافيا ومساعدا لقوتهن، كما تشكل المواقف اليديولوجية تجاه مفهوم الشراكة السرية بين الرجال والنسمماء

عامل مهما يعزز من مكانة النساء. 

 سادت السر المختلفة عمليات مساومة وصراع ومفاوضة، حيث تلجأ النساء أحيانا إلى التفاوض العلني وتلجأ

في أحيان أخرى إلى تفاوض ومساومة خفية مع الرجال.

 كانت النساء أكثر إقرارا بوجود مشاكل وخلفات داخل السرة، كما أن النساء والرجال القل تعليممما أكممثر

صراحة ومباشرة في الحديث عن المشاكل والخلفات داخل أسرهم.

 وتبين الصورة العامة لدى السر المختلفة أن المرأة شريك في المور المختلفة داخل السممرة، ولكممن هممذا

 الشريك تغلب عليه صفة عدم المشاركة (شريك غير مشارك). وإن جاز الحديث عن المسممتويات المختلفممة

 للطار العام للمساهمة في عملية اتخاذ القرار بصورة كمية، نرسم الصورة التالية حول ديناميكيات العلقات

المختلفة ودور كل من الزوجين بها حسب المستويات المختلفة:

  تصنع غالبية القرارات وتقرر من قبل الزوج، بينما بقيت القرارات المشممتركة محممدودة،ففي الشكل الول

كذلك القرارات المرتبطة التي تشارك فيها الزوجة ما زالت محدودة بشكل أكبر. 
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القرارات لدى أسر الزوجات 
غير العاملت

القرارات المرتبطة 
%60بالزوج 

القرارات المرتبطة 
%20بالزوجة 

قرارات الشراكة 
20%

قرارات على مستويات مختلفة
مستويات من القرارات مرتبطة 

قرارات على مستويات مختلفة بيوميات إدارة السرة



  تختلف الصورة في أسر النساء العاملت حيث تغلب الشراكة في القرارات المختلفة بيممنوفي الشكل الثاني:

الزوجين، مهما كان الزوج صانعا ومتخذا قرارا تبقى محدودة بشكل عام. 

ويمكن اليجاز في النهاية بالتي:

 تبين ثنايا الدراسة فيما يتعلق بعملية القرار أن نوع القضية المتعلق بها اتخمماذ القممرار أو-

 القرارات الصراعية داخل السر لم يكن له تأثير مباشر بقدر ماهية العلقممة والممديناميكات بيممن

 الزوجين، وهنا يمكن الحديث عن عدة عوامل وعدة استراتيجيات تلعب داخل السر أدوارا مختلفة

 في عملية اتخاذ القرار والتي تؤدي إلى التفاوض و/أو المساومة و/أو الصراع و/أو التعاون داخل

السر.

 تلعب عدة عوامل وتؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على القوة التفاوضية للنساء ومن أهم-

 هذه العوامل: العوامل المادية (الدخل والملكية)، والعوامل المعنوية (النظممرة للممذات، العلقممات

العاطفية، العمر، مواقف الزوج الكثر انفتاحا وغيرها).

  هناك عوامل برزت وشكلت تأثيرا مباشرا وغير مباشر أيضا على وضعية النساء وباتجاه-

أضعف من قوتها التفاوضية ومن أهم هذه العوامل:
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القرارات لدى أسر 
الزوجات العاملت 

القرارات المرتبطة 
%15بالزوج 

القرارات المرتبطة 
%15بالزوجة 

قرارات الشراكة 
70%

قرارات على مستويات مختلفة
مستويات من القرارات مرتبطة 

بيوميات إدارة السرة
قرارات استراتيجية 

وروتنية



الضغط الجتماعي على الزوجة خاصة من العائلة الممتدة..1

وجود أطفال داخل السرة والحرص على التماسك من أجلهم. .2

وجود مشاكل إنجابية لدى بعض النساء، وهذا أضعف من وضعها..3

 الزواج المبكر، الذي يضعف من قوة الزوجة في المستقبل وخاصة في قوتها التفاوضممية.4

مع الزوج.

المواقف السلطوية التي يتبناها الزواج في علقاتهم مع زوجاتهم..5

 وفي سياق الوقائع المختلفة داخل السر تستخدم النساء عدة استراتيجيات في صراعهن داخل السممر-

ودخول النساء في هذه الستراتيجية يكون بالساس هدفه إدارة الصراع، ومن أهمها:

استراتيجية السكوت وإرضاء الزوج. .1

استراتيجية "الحرد" لدى بعض الزوجات من خلل الذهاب إلى بيت أهلها. .2

استراتيجية النقاش والحوار والقناع..3

استراتيجية المساومة والصراع..4

 شكل الخطاب داخل السر أبعادا مختلفة، حيث كان خطاب الرجال يعبر عن السمملطة واليممدولوجيا-

 الواضحة لديهم لدارة السرة بغض النظر عن المساحات المختلفة التي كان يضفيها بعض الرجال من

الحرية والمشاركة مع أفراد أسرهم.   

 تتم عملية اتخاذ القرار تدريجيا (التدرج في القرارات)، حيث تتم عملية اتخاذ القرار فممي مسممتويات-

 مختلفة وداخل كل مستوى يوجد قرارات روتينية تتعلق بالعملي للسممرة وقممرارات مهمممة تتعلممق
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 بالستراتيجي، كما أن هناك درجات للمشاركة في عملية القرار، من الممكممن أن تكممون المشمماركة

متدرجة (محدودة أو متوسطة أو عالية) حسب القوة التي تمتلكها النساء.  
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الستخلصات والنتائج

 ما زالت السرة تشننكل نننواةقدمت هذه الدراسة في طياتها العلقات والديناميكيات بين أفراد السرة، حيث 

 ط العلماء النسانيين، خاصة فننيارئيسية من النظم الجتماعية وقد لقت الكثير من الهتمام في مختلف أوس

  من حيث البناء والوظيفة والهيكلية والعلقننات، السرة في المجتمعات الراهنةالتي جرت علىظل التغيرات 

 الداخلية. وتحدثت الدبيات ووجهات النظر المختلفة أن هناك أدوارا وعلقات أسست داخل السرة وتم تناول

 هذه العلقات بوجهات نظر عدة، وأوحت معظم الدبيات أن السلطة بالعموم تمركزت بينند الرجننال داخننل

 السر، بالرغم من التغيرات المختلفة التي دخلت على السر، وتناولت الدبيات المختلفة العلقات بين الرجال

 والنساء بسياقات مختلفة فمنها من تناول السرة كوحدة واحدة دون النظر إلى العلقات داخل السرة بنوع من

 التفكيك والنقاش خاصة الدراسات المحلية. وفي ظل شح الدراسات المحلية النوعية والكميننة الننتي تننناولت

 مساهمة لفهننمالسرة المعيشية الفلسطينية بنوع من التحليل الشمولي على أساس النوع الجتماعي شكلت هذه 

 بين الرجال والنساء داخل السرة من خلل نقاش عملية اتخاذ القننرار وإدارةوالديناميكيات علقات أعمق لل

  السرة الفلسطينية من وجهة نظر النساء والرجننالداخلالمصادر وتقسيم العمل المنزلي والعلقات المختلفة 

. إلى حد ماوالبناء

 وفيما يتعلق بالتوجهات النظرية المختلفة التي تناولت العلقات بين الرجال والنساء داخنل السنرة، شنكلت

 الطر النظرية القائمة على مفهوم النوع الجتماعي من خلل دراسة العلقات المتداخلة مننا بيننن الرجننل

 والمرأة إطارا نظريا مهما لفهم الواقع والليات والعمليات التي تتم داخل السرة، حيث ناقشت هننذه الطننر

 العلقات والعوامل المختلفة (اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وبيئية) عن تأثيرها على قيمة العمل فنني

 الدوار النجابية والنتاجية والمجتمعية التي يقوم بها كل من المرأة والرجل، وكيف تبنى المسؤوليات ومكانة

المرأة والرجل في إطار السر في ظل الواقع المختلف لكل أسرة. 
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 حيث تعتبر نظريات النوع الجتماعي من أكثر النظريات التي دعت إلى ضرورة إعادة التفكير فنني عمليننة

 ، فإدارة الصراع وعملية التفاوض داخلبشكل أعمق السرة وتوزيع المصادر وتقسيم العمل فياتخاذ القرار 

 وتتأثر بعوامل على أساس الجنس والعمر،داخل السرة أول السرة، تتأثر بعوامل وعلقات تتفاعل وتتشكل 

  المكانيات والمصادر المعنوية والمادية المتوفرة للرجال والنساء،  ل تفضل النسويات إطارا على آخننرمثل

 صراع، فيوتعاون، وفي تفسير العلقات وعملية اتخاذ القرار فهناك إمكانيات لن يحدث غيرية، ومساومة، 

 إطار السرة الواحدة عند اتخاذ قرارات مختلفة أو في إعادة توزيع مصادر السرة أو في إعادة تقسيم العمل

المنزلي. 

من أهم النقاط الرئيسية التي خلصت إليها الدراسة:

توزيع المصادر وإدارتهاأول: فيما يتعلق ب

: شكل الدخل المادي المصدر الرئيس لمصادر السرة. الدخل

 : يشارك المساهمون في دخل السرة في دخل السرة دورا مركزيا في عملية الدارةالمساهمون في الدارة

 والصرف للموازنة وبأشكال مختلفة. حيث تسود الدارة المشتركة بين الرجال العاملين والنسنناء العنناملت،

بينما تسود الدارة الفردية المسيطرة من قبل الرجال في أسر النساء غير المساهمات في الدخل. 

 : ساد السر نوعان من الخطاب: الخطاب واللغة للنساء العاملت الذي كان يعبر عن ثقة أكبرالخطاب واللغة

 مقارنة بالنساء غير العاملت. في حين كانت لغة الرجال في أسر النساء غير العاملت تعننبر عننن سننلطة

وسيطرة، وكانت النساء في هذه السر يملن أكثر للقبول بالواقع المعاش لهن. 

  لم تلق السر ذات الدخل المحدود بعبء إدارة المصادر على المرأة في سياق الفتراض القائل إن علىالفقر:

النساء أن يتدبرن أمور السرة ضمن الميزانيات المحدودة جدا. 
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تقسيم الدوار والعباء داخل السرة الفلسطينيةثانيا: فيما يتعلق ب

  ما زالت علقات النساء غير العاملت تتمركز بشكل رئيسنني داخننلالعلقات في المجالين العام والخاص:

 الحي والبيت، في حين تكون هذه العلقات محدودة للرجال وتمتنند علقنناتهم ومعنناملتهم داخننل السننوق

 والمؤسسات المجتمعية. في حين تكون الصورة لدى النساء العاملت معكوسة حيث يحد عمل النسنناء مننن

 علقاتهن وتواصلهن مع الجيران، وتتسع علقاتهن مع السوق والمؤسسات المجتمعية وكذلك الصورة لنندى

أزواجهن. 

 أن النساء بغض يقع على عاتق النساء القيام بالعباء المنزلية والرعاية للولد، العباء المنزلية والرعوية:

 النظر عن حالتهن العملية يعملن أضعاف الرجال، فالنساء العاملت يعملن أضعاف الرجال العاملين في ذات

، وإذا كان هناك مشاركة للرجال فتكون محدودة وهامشية. السرة

  تشير نتائج المقابلت أن النساء العاملت يعملن ساعات أطول في المجالين النتنناجيالفروقات بين النساء:

 والنجابي معا مقارنة مع النساء غير العاملت، بينما تعمل النساء غير العاملت ساعات أطول فنني العمننل

 المنزلي والرعاية. كما تشير نتائج الدراسة أن العباء تكون أقل على النساء اللتي ل يوجنند لننديهن أولد،

 بينما يزداد عبء الرعاية لدى السر اللتي لديهن أولد صغار ويقل هذا العبء لدى السننر الننتي يكننون

أولدها مراهقين وكبارا في العمر. 

  مننعفقد بينت النتائج أن النساء غير العاملت لديهن اتجاهات ايجابية نحو العمل المنزلي الخطاب والمواقف:

 ، في حين كانت اتجاهات النساء العاملت والمتعلمات سننلبية أو حياديننة للعمننلوجود نزعات عدم الرضا

 خاصة لدىالتي يعبر عنها في خطاباته المنزلي. وأن دور الرجال مقصور لدى بعض السر على المساعدة 

.أسر النساء العاملت والمتعلمات
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 . تشير النتائج أن الدوار يتم استنساخها لتوريثها للجيال البناء وتقسيم الدوار:

ثالثا: فيما يتعلق بعملية اتخاذ القرار والخلفات داخل السرة

  القضية المتعلق بها اتخاذ القرار لها تأثير، ولكن ليننس بالقنندر المرتبننط بماهيننة العلقننةعملية القرار:

والديناميكيات بين الزوجين. 

  كانت النساء أكثر إقرارا بوجود مشاكل وخلفات داخل السرة، كما أن النساء والرجننالالنساء والخلفات:

القل تعليما أكثر صراحة ومباشرة في الحديث عن المشاكل والخلفات داخل أسرهم.

 : تلعب عدة عوامل وتؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر علننى القننوةالعوامل المساهمة في القوة التفاوضية

 التفاوضية للنساء العوامل المادية والعوامل المعنوية. هناك عوامل برزت وشكلت تأثيرا مباشرا وغير مباشر

أيضا على وضعية النساء وباتجاه أضعف من قوتها التفاوضية الضغط الجتماعي وجود أطفال.

 : وفي سياق الوقائع المختلفة داخل السر تستخدم النساء عدة استراتيجياتاستراتيجيات الصراع لدى النساء

 في صراعهن داخل السر ودخولهن في هذه الستراتيجية يكون بالساس هدفه إدارة الصننراع (السننكوت،

الحرد، الحوار).

 : للخطاب داخل السر أبعاد مختلفة، حيث كان خطنناب الرجننال يعننبر عننن السننلطةالخطاب والمواقف

واليدولوجيا لدارة السرة.

العوامل المساهمة في تقوية النساء داخل أسرهن

 وفيما يتعلق بالليات والعوامل الرئيسية التي ساهمت في دعم النساء وقوتهن التفاوضية والتشنناركية داخننل

 السرة في المجالت المختلفة، لعب عمل النساء ومشاركتهن القتصادية دورا بارزا في تعزيز مشاركتهن في

 عملية اتخاذ القرار داخل المنزل، كما ساهم في بلورة دور مركزي لهن في إدارة ميزانية ومصادر السننرة،
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 وحفز النساء للطلب المباشر والتفاوض مع الرجال حول العمل المنزلي وإعادة تقسيمه. كما ساهمت عوامننل

 مادية أخرى كملكية النساء في تعزيز وضع النساء في ذات القضايا. وساهمت عوامل معنوية في قوة النساء

 (خاصة غير العاملت) مثل العمر ومواقف كل من الرجال والنساء ونظرة النساء لذاتهن والعلقة مننا بيننن

 الرجال والنساء ودور كل منهما في القضايا المختلفة ومواقف الهل ودعمهم للزوجات، وكذلك النظرة لقيمة

الولد ودورهم داخل السرة. 

 وفيما يتعلق ببعض القضايا والعوامل المادية والمعنوية التي لعبت دورا مؤثرا على العلقات والديناميكيات

بين أفراد السرة، ساهمت العوامل التالية بطرق مختلفة: 

  عملت مشاركة النساء فنني النشنناط القتصنناديا: المشاركة القتصادية ودمج النساء في سوق العمل:أول

  وهذا عمل على إعطاء النساء قوة معينة، لكن هذه القوة لننم تسنناعد،المنتج على خروج النساء للمجال العام

 النساء في التخفيف من العباء في المجال النجابي عنهن، حيث لم تكن هناك خدمات عامة توفق ما بين دمج

 النساء في سوق العمل والمسؤوليات النجابية للنساء، بل أصبح العمل خارج المنزل عبئا إضافيا على النساء

 ما عملت مشاركة النساء القتصادية على مساهمتهن ومشاركتهن في عمليننةودون أي دور يذكر للرجال. ك

القرار على مستويات مختلفة وفي إدارة موازنة ومصادر السرة.

  بشكلنوتبين التصريحات التالية للنساء توجهاتهن للمشاركة في العمل والنتاج "الدخل" وأثر ذلك على تقويته

عام داخل السرة:
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النساء العاملت
 يكون الدخل مصدر قوة مساعدا من ناحية الستقللية القتصادية وفي النهايننة تعتمنند بصننورة أوأن يمكن 

).48بأخرى على شخصية الزوجة (الزوجة 
 نعم بالنسبة إلي يعتبر العمل والدخل مصدر قوة وقت الزمات حيث لدي استقللية اقتصادية فهذا يعمل على

سنة)22تشكيل شخصية معينة أقوى (الزوجة 
النساء غير العاملت

سنة)33الدخل ليس مصدر قوة أنا ل أعمل(الزوجة 
سنة)28لو أشتغل بعتبره مصدر قوة الي وبروح وين ما بروح ول بسأل عنه (زوجها) (الزوجة 

سنة)40بتوقع مصدر قوة لو إني بشتغل (الزوجة 

 ر جذري في العلقات بين الرجال والنساء، فيمايكما أن المشاركة القتصادية للنساء لم تعمل على تفكيك وتغي

يتعلق بالدور النجابي للنساء بشكل رئيسي. 

  حيث تصبح علقاتها الرئيسية في الطار العام وأصننبح،عمل النساء في إقامة علقات داخل الحيب كما حدا

 إطارها الخاص مقتصرا بشكل أساسي داخل بيتها وفي التواصل مع القارب والهل بشكل رئيسي ومحنندود

أيضا.

 وفيما يتعلق بالنساء غير العاملت ساهمت ملكية بعض النساء في تعزيز دورهن ومشاركتهن بعملية اتخنناذ

  في دوراالقرار، كما شكلت مواقف الزواج إضافة قوة لبعض النساء كما يلعب كبر النساء لدى بعض السر

تحسين وضعهن التفاوضي. 

  عززت المشاركة السياسية خروج النساء بشكل أقوى للمجال العام ونسج علقاتثانيا: المشاركة السياسية:

أمام النساء بشكل أقوى مع المؤسسات المجتمعية، حيث زاد هذا من قوة النساء في القضايا المختلفة. 

 تركز العبء الرئيسي سواء للنساء العاملت أو غير العاملت (للسر التي لديهانقمة: أم : الولد نعمة ثانيا

 ، ومشاركة محدودة جدا للزواج في رعاية أبنائهم وتم إبقاء دور الرعايةأبناء) في رعاية البناء على النساء
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 . وتنظر النساء لموضوع وجود الولد بنظرتين مختلفتين، نظرة تعتبر الولد مصنندرالرئيسي على النساء

 قوة للنساء في عملية المفاوضة وعملية اتخاذ القرار مع الزوج وضمانة للمستقبل، ونظننرة أخننرى تعتننبر

 ، حيث تكننون الزوجننات أكننثرالولد مصدر ضعف للنساء عند حدوث صراع بين الزوجين داخل السرة

تنازل من الزواج في إخفاء الصراع من أجل الولد. 

 زوايا عدة من حيث تأثيرهم على وضعها العام في السرة كمننا هننو مننبين فننيمن وتنظر النساء للولد 

تصريحاتهن: 

النساء غير العاملت
 سنة)35الولد مصدر قوة وقت الزمات.(الزوجة 

 33وجود الولد مصدر قوة بالنسبة الي ولو ال يعطيني ولد آخر عشان أكون في وضع أقننوى (الزوجننة 
سنة)

 الولد: هم بعتبرهم مصدر قوة لنهم هم اللي إلي في الدنيا وممكن يطلعوا أعطل من أبننوهم بننس بتحننب
 سنة)28الوحدة الهم، وهم في بعض الحيان بكسروا الظهر والواحد بنصت وبتراجع عشانهم (الزوجة 

 الولد مش مصدر قوة لنهم في بعض الخلفات بشعر إنهم بكسروا الظهر مثل لما بختلف علننى أي اشنني
 سنة)40بخص الولد بتمشكل أنا وزوجي وفي النهاية زوجي بعطي القرار. (الزوجة 

النساء العاملت
يمكن أن الولد بشكلوا مصدر ضعف بالنسبة للزوجة في وقت الزمات خصوصا إذا كانوا في سن صغير.

 سنة)48(الزوجة 
 سنة) 22ل يوجد لدي أولد ولكن أيضا لو كان لدي لكانوا مصدر قوة وقت الخلفات.(الزوجة 

 للنساءالمعنويةا: مصادر الدعم ثالث

 ساهمت العوامل التالية وبدرجات متفاوتة في دعم النساء في مجالت مختلفة، كما ساهمت بعضها في سحب

قوة من بعض نساء أخريات.
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الدعم العائلي:

  كننل أسننرةوبينت النتائج أن،  إضافيا خاصة للنساء غير العاملتً عامًل مساعدالهل والقارب يشكل دعم

  عن الخرى في تشكيل قوة للنساء فالهل والقارب يشكلون مصدر قوة بالنسبة لبعننضتختلفلديها عوامل 

  بل من الممكن أن يكونوا أكثر سلبيين في بعض القضايا لننديهن،النساء في حين ل يكون لهم أي أثر إيجابي

 ، ولكن كانت النساء تلجأ إلى الهل والقارب خاصة في قضايا الصراع الخفي بالنسننبة لغيننرداخل السرة

 28، زوجة غير عاملة) وكيف لعب الهل موقف دعم لها، بينما انظر الحالننة (23العاملت. أنظر الحالة (

زوجة غير عاملة زواج مبكر) كيف يساهم الهل سلبيا على هذه الزوجة. 

وفي ذلك تبين تصريحات النساء بالتي: 

النساء العاملت
 ل يشكل الهل أو القارب أي مصدر قوة أو ضعف في وقت الزمات وذلك بسبب عنندم السننماح للهننل

)48التدخل في الخلفات الزوجية (
)22 الهل كمصدر قوة (جيدمصدر 

النساء غير العاملت
 ممكن أن يكون الهل مصدر قوة في مجالت ولكن في الوقت في مجالت ثانية ممكن القارب والهل لينس

35مصدر قوة وقت الزمات
)33الهل وأخوتي مصدر قوة بالنسبة إلي في وقت الزمات والمشاكل (

)28ما في حدا بالنسبة الي مصدر قوة من الهل والقارب(
)40القارب والهل ليسوا مصدر قوة بالنسبة الي (

العلقات العاطفية داخل السرة وبين الزواج

 وتضيف النساء أن هناك مصادر قوة معنوية في غالبها تساعدها وتمكنها في عملية اتخنناذ القننرار داخننل

 ، من أهمها الحب والعاطفة التي تسود بين الزوجين حيث خلق هذا الجانب مصدر دعم إضافيا وتغييراالسرة
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 وربطت النساءولو بسيطا في موقف الرجال وخلق فرصة أمام النساء في إقامة شراكة في بعض القرارات. 

مصادر الدعم الضافية بالعاطفة والمشاعر، كما هو موضح في الجدول التالي:  

النساء غير العاملت
)35حب الزوج للزوجة وارتباطه بها مصدر قوة (

)33هدوء الزوجة مصدر قوة في وقت الزمات وأيضا المسالمة وعدم الجابة عليه لما يكون غاضبا. (
)28كثير بظل يدخل ويقاتل بس بحبني كثير بس ما بشعرني إنه بحبني.(

)40الحب والود والتفاهم والوقت الزمني إلي بقضية مع الزوج هو مصدر قوة بالنسبة لي.(
النساء العاملت

)22الحب والتفاهم بيني وبين زوجي هو مصدر للقوة وقت الزمات(

 شكلت مراحل الحياة المختلفة لدى النساء بروز إمكانيات مختلفة للقوة لديهن، حيثالعمر (دورة الحياة): 

 كانت النساء الكبر عمرا أكثر ثقة في ذواتهن وكن أكثر مساهمة بشكل أكبر في القرارات وإدارة مصادر

السرة.  

 كان لتاريخ الرتباط الزواجي بين الزوجين أثر في تأسيس قاعدة من العلقات بينتاريخ العلقات الزواجية: 

 الزواج، حيث بينت النتائج أن الزواج الذين كان تاريخ ارتباطهم قائما على الحب وخارج الزواج التقليدي

أسس لعلقات أكثر ديمقراطية وتشاركية نسبيا. 

رابعا: المواقف المفاوض عليها

  التفاوض، حيث يعبر الموقف وأهميته في منح قوة لطرف على حسابا يحدث عليهالتيلموقف ل أهمية هناك

 الخر في تحديد مصير أو مستقبل القضية المختلف عليها. فالنساء عند خوضهن تفاوضا حول قضية يتحدثن

 عمل على تقننويتهن. علننى سننبيلت في حل المشكلت المختلفة يمتلكنهاعن الصواب والحلول المنطقية التي 

  في قضننية48) في قضية بيع الرض، والموقف الذي تبنته الزوجة 44المثال الموقف الذي تبنته الزوجة (

زواج ابنتها وإخراجها من المدرسة. 
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 كما أضافت بعض النساء إلى ذلك أن مدى صواب الموقف الذي تمتلكه الزوجة يشكل مصدرا إضننافيا فنني

دعم النساء في الحوار والنقاش على بعض القضايا، كما يوضح الجدول التالي ذلك:

النساء العاملت
)48مدى الصواب الذي أمتلكه في الخلف الحاصل (

النساء غير العاملت
)40إذا كان معي حق في القضية اللي بناقشها وموقفي أحسن من موقفه (

خامسا: الصراع الخفي والعلني

 تسعى النساء في هذه الدائرة للدخول في صراع خفي مع الزواج من خلل اللجوء إلى الهل أو في العتماد

  المشكلة التي تعالج فيه المواقننفحولمنطق التفاوض ك أخرى تفضل النساء مصادر دعم كماعلى الولد. 

  حيث تسعى النسنناء مننن خلل منطننق،تعزز من مواقف النساءالتي تخاض عمليات المساومة والصراع و

 . سادت معظم السر حالت من المفاوضةمواقفهن في القضايا المختلفة النتصار والقوة في عملية التفاوض

 والمساومة والصراع أيضا ودخلت بعض السر في صراع علني كما بينا سابقا، حيث كادت أن تؤدي إلننى

  زوجة عاملة)، وكان الخروج من حالة النكسار هذه بحل36، زوجة غير عاملة- 48انكسار بعض السر (

 المشكلة من خلل تقديم تنازل من قبل الطرفين، وفي أسر أخرى كانت النساء من تتنازل من أجل الصننالح

 ). وكانت النساء اللواتي ل يتنازلن في حل المشكلت يقدمن تنازلت في قضننايا أخننرى28العام (الزوجة 

 أن و،الرجننال ل يتنننازلون بسننهولةواضحة كما بين النقاش لذات الحالتين.  كما أشارت نتائج الدراسة أن 

 النساء يناضلن ويساومن ويقاومن ويفاوضن ويخضن الصراع من أجل الحصول على الحقوق وخلق شننراكة

 ، ولكن كن أكثر استعدادا للتنازل والتضحية واليثار مننن أجننلفي رسم مستقبل السرة في مختلف الجوانب

 المصلحة العامة للسرة.
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 كما يتبع الرجال سياسة السلطة في الساس بإدارة الصراع داخل السرة، وإذا كان بعض الزواج مضطرين

 للتعامل مع بعض القضايا الصراعية فيكون من منطلق تعزيز سلطته بشكل أساسي وليس من باب التفاوض

 .أو المساومة مع الزوجة في هذه المواضيع

دائما للحصول على مصادر دعم مختلفة مثل الولد والحبكما تشير النتائج أن النساء الضعف يسعين   

وقوة الموقف الذي تفاوض عليه، حيث تشكل هذه ، زواج مبكر)28(الزوجة والتفاهم، والمساومة الجنسية  

 .خيارات بالنسبة للنساء الضعف بشكل عام

 هناك عوامل برزت وشكلت تأثيرا مباشرا وغير مباشر أيضا على وضعية النساء وباتجاه أضعف من قوتها

:التفاوضية ومن أهم هذه العوامل

الضغط الجتماعي على الزوجة خاصة من العائلة الممتدة..1

وجود أطفال داخل السرة والحرص على التماسك من أجلهم. .2

وجود مشاكل إنجابية لدى بعض النساء، وهذا أضعف من وضعها..3

 الزواج المبكر، الذي يضعف من قوة الزوجة في المستقبل وخاصة في قوتها التفاوضية.4

مع الزوج.

المواقف السلطوية التي يتبناها الزواج في علقاتهم مع زوجاتهم..5

 ما زالت العلقات السلطوية (البطريركية) واجهة عاتية رئيسية علننى: النظمة الجتماعية التقليدية: سادسا

 النساء وتضع عقبات تحول دون استقللية النساء، حيث بني هذا النظام بإطار اقتصادي اجتماعي تمركننزت

 في سياقه السلطة بيد الرجل وتم توزيع الدوار والمسؤوليات والعمل على أساس النوع والعمر. وعند سننؤال

 الرجال داخل السر حول القرار النهائي في القضايا المختلفة، كانت توجهات الرجال أن القرارات المركزية

  وهذا التعزيز لسلطة الرجال نابع من قناعاتهم بأن القضايا المركزيةنسبياوالدارة المركزية مرتبطة بالرجال 
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  أنه لم يتم إعادة لتوزيع وتقسننيم،يجب أن تكون بحوزتهم. ومن أهم القضايا التي تعززت في ظل هذا النظام

 وتجلى ذلك بشكل واضح في الخطاب واللغة عند الرجال داخل معظم السر، حيث عبرالعمل المنزلي القائم. 

 هذا الخطاب عن أيديولوجية سلطوية حيث يحاول الرجال دائما إدارة الوضع القائم أكثر من القيام بتغييننره.

 وكما يشير الجدول اللحق حسب التصريحات التي أبداها الرجال في أسر مختلفننة أن العمليننات الرئيسننية

والقرارات المركزية تكون ضمنيا بيد الرجال.

تصريحات بعض الرجال داخل السر المختلفة
"القرارات الرئيسية بأيدي وأحيانا في بعض القرارات بنتشاور ولكن القرار النهائي الي"

" القرارات في كل المور والقضايا معي"
القرارات المتعلقة بالصرف والقضايا الرئيسية أنا اللي بقرر، والقرارات مثل الزيارات هي اللي بتقرر"

 "على الغلب القرارات الرجل هو اللي بقرر بتكون بصورة ضمنية في الشننكل الخنارجي مشنتركة وفني
 الحقيقية الرجال اللي بقرر والقرارات المستقبلية بكون القرارات النهائي للرجل والقرارات الجتماعية علننى

الغلب للمرأة القرار النهائي"

سادسا: الثالوث التحليلي للعلقات بين أفراد داخل السر 

 لم تتطرق النظريات لعمق تقسيم العمل المنزلي وما هي العوامل الرئيسية التي من الممكن أن تعمننل علننى

 إعادة تقسيم العمل المنزلي بين الرجال والنساء، حيث لم يكن بالمكان النظر بعمق إلى هذا الموضوع حننتى

 في ثنايا هذه الدراسة لمحدودية عينة البحث الكيفي، كما تطرقت بعض الدراسات أيضا لذلك وتوصلت إلننى

)Hardesty & Bokemier, 1989ذات النتيجة. (أنظر: 

 يوهذا أعطنن(التدرج في القرارات) كما لم تتطرق النظريات إلى المستويات المختلفة من عملية اتخاذ القرار 

 من قبل هذه النظريات القرارات المختلفة وطرائق التعامل معها بمستوى واحند دون محاولنة النظنر إلنى

 القرارات المرتبطة بالبعد الشخصي للطراف داخل السرة، وتم النظر فقط في الطار العام للقرارات علننى

 نطاقين من حيث أهميتها واستراتيجيتها بالنسبة للسر، دون التطرق للقرارات في مستويات مختلفة وداخننل
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 كل مستوى يوجد قرارات روتينية تتعلق بالعملي للسرة وقرارات مهمة تتعلق بالستراتيجي، كما أن هننناك

 )محدودة أو متوسطة أو عاليننة(  متدرجةدرجات للمشاركة في عملية القرار، من الممكن أن تكون المشاركة

حسب القوة التي تمتلكها النساء.  

 مصادر ميزانيننة العلقة بين الثالوث (اتخاذ القرار، إعادة تقسيم العمل المنزلي، والمساهمة في إدارة تتداخل

 السرة)، وهذا التداخل يظهره الشكل التالي مع توضيح أهم العوامل المادية والمعنوية التي ساهمت في ترابط

العلقة أو ضعفها فيما بينها.

 نستنتج من الشكل السابق أن هناك عوامل مادية ومعنوية تدخل وتساهم في قوة النساء وتخلق الشننراكة فنني

 عملية القرار وتوزيع المصادر داخل السرة. ومن أبرز العوامل المادية كانت عملية الدخل بشننكل رئيسنني

 )). كذلك شكلت العوامل المعنوية عوامل إضننافية40والملكية بشكل رئيسي للنساء غير العاملت (الزوجة (

 لمعظم النساء خاصة غير العاملت وبشكل رئيسي مواقف الزوج والزوجة من القضايا المختلفة وقوة موقف

 كل منهما حيال الموضوع الذي تتم المفاوضة عليه. كما يلعب العمر عامل رئيسيا فنني بعننض القننرارات

الخاصة بالنساء. فالنساء الكبيرات في العمل أكثر استقللية من النساء صغيرات العمر. 
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الثالوث داخل السرة 

إعادة تقسيم العمل 
المنزلي

إدارة مصادر وميزانية 
السرة عملية اتخاذ القرار

الدخل عوامل مادية: 
تأثي مدود(، الدخل الدخل والملكية والملكية  )

مواقف عوامل معنوية: 
الزوج والزوجة والعمر

مواقف الرجال والنساء 
 الولد، النظرة للذات

تأثير  (ومواقف الزوج
( محدود



 ة مساهمة في عملية إدارة موازنة السرة بشكل رئيسي ساهم ذلك في قوتهنا فنيويتبين أنه كلما كانت المرأ

 عملية اتخاذ القرار، وفي قوتها في الضغط على الزوج من أجل الشراكة في العمل المنزلي، الننذي مننا زال

 محل نقاش وشكل جدًل واسعا داخل معظم السر بارتباطه بشكل رئيسي بالنساء وأن مشاركة الرجال فيه ما

زالت من باب المساعدة وليس من باب أن دوره داخل السرة يتطلب ذلك. 

 ، حيث تتوفر ميزات عالية لدى هذه الزوجة بجانب العمننر، مثننل48وكانت أقوى النساء العاملت الزوجة 

 عملها ومشاركتها السياسية كما أن طريقة الزواج التي تمت بين الزوجين كانت غير تقليدية وكانت مواقننف

الزوجين تجاه القضايا المختلفة أكثر انفتاحا.

 ، حيث صغر عمرها بجانب أن مشكلة عدم إنجابها وقلة ثقتها22أما أضعف النساء العاملت فكانت الزوجة 

 ونظرتها لذاتها والمواقف التقليدية لذات الزوجين ساهمت في ضعفها. مع أن باقي النساء العاملت يتمركزن

 أقرب إلى الدنى الوسطي بينما كانت المرأتننان (36في الوسط ما بين الحالتين السابقتين، فكانت الزوجة 

)  أقرب من العلى من الوسطي.47،43

 40) حيث ساهمت قوة الزوجة 40، 48أما بالنسبة للنساء غير العاملت، فكانت من أقوى النساء الزوجتان (

 في ملكيتها بشكل رئيسي لمنزل تقوم بتأجيره وتحصل من خلله على دخل شهري، بجانب مواقف الزواج.

  بشكل رئيسي بجانب قيامها بتحمل مسؤولية السرة لفترة طويلة أثننناء مننرض48بينما ساهم عمر الزوجة 

 الزوج بذلك، كما ساهمت قوتها خاصة في الصراع الخفي الدائر مع عائلة الزوج في بلورة شخصننية قويننة

لها.

 ، وما يميز هذه الحالة بشكل رئيسي زواجها المبكر بجننانب28وأضعف النساء غير العاملت كانت الزوجة 

صغر عمرها، كما كان موقف الزوج وقلة ثقته في قدراتها عامًل قويا.
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 وكان باقي النساء غير العاملت في الوسط حيث تتأرجح النساء غير العاملت ما بين الدنى والعلننى فنني

 الوسط في سياق العوامل المعنوية، التي ذكرت سابقا وخاصة ارتباطا بالعمر. مع أهمية التوضننيح أن قننوة

النساء غير العاملت ما زالت منقوصة بالمقارنة مع النساء العاملت. 

خلصة القول:

 تؤكد الدراسة على بعض القضايا التي انطلقت من خللها بعض التوجهات النظرية، ومن أهم هذه القضايا أن

 عمل النساء المنتج والمثمر اقتصاديا ساهم بشكل رئيس بتقوية النساء الفلسطينيات، ولكن هناك عوامل إضافية

 معنوية زادت من قوة النساء مثل العمر ونظرة النساء لذاتهن ومواقف الرجال من القضايا السرية المختلفة،

 ومع غياب المساهمةوالدعم المعنوي الخارجي من العائلة، ووجود الولد، أو من المشاركة السياسية.  

 يعيدمن الممكن أن  دورا مساعدا المعنوية واليديولوجية السابقة تلعب القضايا لبعض النساءالقتصادية 

 بجانب الملكية.في قوتهنغير العاملت  لصالح النساءالتوازن بعض 

 ومع غياب تطرق النظريات المختلفة بعمق إلى العوامل المعنوية واليديولوجية برزت عدة مؤشرات ساهمت

 فيه هذه الدراسة ومن الهمية إضافتها إلى الطر والنماذج النظرية المختلفة التي انطلقت منها هذه الدراسننة

 وفي توسيع بعض المفنناهيم في دعم النساء بشكل تفصيلي، ساهمت هذه العوامل والقضايا في تحليلها، حيث

ومن أهم هذه الستنتاجات:. والمؤشرات للنماذج المختلفة

 لم تناقش النظريات البعاد العاطفية والمشاعر داخننل السننرة بيننن العلقات العاطفية والجنسية:-

 الرجال والنساء وكيف تؤثر المشاعر العاطفية والحب على المواقف داخل السرة بين الرجال والنسنناء

 وكيف تعمل على إعطاء قوة للنساء تمتد لمساهمتها بشكل أقوى في عملية اتخاذ القرار والمساهمة فنني

 كما تشكل العلقات الجنسية بين الزوجين في ذات السياق قضية حيوية (بالرغم منننتوزيع المصادر. 
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 صعوبة التطرق لها بتاتا أثناء المقابلت) لضعف النساء من خلل مساومة الزوجة لزوجها كما بينننت

النتائج.

 لم تتطرق النظريات إلى المستويات المختلفة من عملية اتخاذ القرار التدرج في عملية اتخاذ القرار:-

 وكانت النظرة عامننة  واحد، بمستوى(التدرج في القرارات) حيث تعاملت الطر النظرية معها كعملية

  مستويات مختلفةأن لذات القرارمن حيث أهميتها واستراتيجيتها بالنسبة للسر، دون التطرق للقرارات 

 وداخل كل مستوى يوجد قرارات روتينية تتعلق بالعملي للسرة وقرارات مهمة تتعلق بالسننتراتيجي،

 محنندودة أو(  متدرجةكما أن هناك درجات للمشاركة في عملية القرار، من الممكن أن تكون المشاركة

 حسب القوة التي تمتلكها النساء.  )متوسطة أو عالية

  اعتبرت الدراسة أن منطق التفاوض وتعزيزهصواب المواقف المفاوض عليها (منطق التفاوض):-

 لدى النساء من خلل الموقف المفاوض عليه عزز بشكل رئيسي دورا مركزيا للنساء من خلل منندى

 صواب الموقف الذي تمتلكه وتعززه النساء أثناء الحوار والنقاش على بعض القضايا مع الزواج. ولم

 تتطرق النظريات إلى هذا الموضوع وبأن النساء تزيد قوتهن من خلل تبني بعض المواقننف بجننانب

منطقها التفاوضي على مختلف القضايا. 

 لم تشر النتائج الرئيسية أن عمل النساء أو أي مصادر مادية أو معنويةإعادة تقسيم العمل المنزلي: -

 أخرى عملت على إعادة توزيع وتقسيم العمل المنزلي داخل السرة (الدور النجننابي)، بننل أضننافت

 مشاركة النساء القتصادية أعباء إضافية عليهن. وهذه المشاركة القتصادية للنساء أو مصننادر القننوة

 الخرى لم تجعل الزوج يشارك في الدور النجابي. لم يفحص هذا الجانب من قبل النظريات، بل كانت

 الفتراضات السائدة لدى هذه النظريات أن قوة النساء ومشاركتهن القتصادية تعمل على إعادة تقسننيم

 للعمل المنزلي وهذا ما ل يحصل، والدراسة الحالية لم تكن قادرة على الخروج بالسننباب وراء ذلننك

وهذا بحاجة إلى دراسات معمقة في هذا الجانب بشكل رئيسي. 
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 ارتكزت الطر النظرية المختلفة على فرضيات، بينت الدراسة الحالة عدم دقتهللا والحاجللة إلللى-

فحصها بشكل أعمق: 

  يقول الفتراض إن الرجال الكثر تعليما أكثر تحاورا وأقننل سننلطوية:  التعليم والرجال.1

 مقارنة بالرجال غير المتعلمين، بينما برزت مواقف للرجال المتعلمين لزوجات غير متعلمات

 في الدراسة، حيث تشير هذه المواقف أن الرجال المتعلمين في هذه السر كانوا يحملون خطابا

ولغة سلطوية، وكان أحدهم أكثر دكتاتورية وسلطويا حتى في العلقات مع أفراد السرة. 

  تشير الدراسات النظرية إلى أن السر ذات الدخل المحدود (الفقيرة)  نساء السر الفقيرة:.2

 تلقي بعبء إدارة المصادر على المرأة، لن عليها أن تتدبر أمور السرة ضننمن الميزانيننات

 المحدودة جدا. في حين أشارت نتائج الدراسة -فيما يتعلق بالمصادر- إلى أن فقر السرة لننم

 يؤثر بأي صورة على عملية إدارة مصادر وموازنة السرة أو على أدوار النسنناء والرجننال

 فيها، بل بقيت إدارة المصادر المحدودة لدى السر الفقيرة مع الرجال، وهذا بحاجة إلى تدقيق

أعمق وأوسع. 

 وأخيرا، شكلت هذه الدراسة صياغة لمسببات وآليات القوة والسلطة داخل السرة الفلسطينية من وجهة نظننر

 النساء والرجال داخلها، كما شكلت في القضايا التي تطرقت لها مساهمة نوعية على صعيد البحاث الكيفيننة

 المتعلقة بالسرة الفلسطينية. 
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